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La konferencoj en Ĝenevo.
Kunsidoj de K. R. kaj UEA.
Modeste, senbrue kaj tre diligente laboris la unua aparta 

konferenco de niaj oficialaj institucioj. La du elektantoj de 

la Centra Komitato, nome la Konstanta Reprezentantaro de 

la naciaj societoj (K. R ) kaj la komitato de nia Universala 

Asocio (UEA) kunsidis en Ĝenevo por diskuti gravajn 

aferojn de nia internacia movado en maniero serioza kaj 

regula, for de ĉiu festo kaj distro.

La oficiala protokolo aperas entute en tiu ĉi numero 

kaj Ĉiu nacia societo same kiel la tutmonda anaro de UEA 

povos kontroli la laboron kaj decidojn de siaj reprezentantoj. 

Laŭ la deziro mem de D-ro Zamenhof, nia movado posedas 

nun regule funkciantan organizon, kiu ebligas pli metodan 

kunlaboradon por nia komuna celo. Dumaniere la esperant

istaro estas reprezentata, unuflanke per naciaj societoj por 

la bezonoj de nacilingva propagando, aliflanke universale per 

UEA kiel individuoj internacie uzantaj nian lingvon.

Nun la naciaj societoj kaj UEA interkonsentis pri 

certaj precizaj taskoj entreprenotaj dum la venonta autuno, 

aliflanke la Centra Komitato ricevis instrukciojn de siaj elekt

antoj kaj subtenantoj por plenumi certajn precizajn dezirojn 

de la esperantistaro.

Montrigis dum la tuta kunsidaro granda kontentigo pri 

tiu unuafoja ebleco konsiliaj iom pli trankvile. De nun ĉiu 

grava propono por antaŭenpuŝi nian aferon povos ĉiujare 

esti ekzamenata de tiuj mem, kiuj poste havos la respond

econ gin efektivigi en sia aparta lando aŭ fako. Bona estas 

la kutimo ne plu diskuti teorie kaj ĉion aprobi per aplaŭdo, 

sed anonci kion oni povos fari, kiel kaj kiom oni partoprenos, 

kaj lojale rifuzi tion, kion oni ne povos plenumi. Tiamaniere 

ĉiu jesa voĉdono farigas samtempe promeso. Tion signifas 

labori.

Konferenco pri Radio-telefonio.
Ni esperas, ke goje surprizis la esperantistaron la de- 

peŝoj pri la Internacia Konferenco pri Radio-telefonio, kiu 

kunsidis en Ĝenevo Ĉe Palaco Eynard la 22 kaj 23 aprilo.

Nur en mezo de marto okazis la decido pri tiu konfe

renco. Tamen gi tre bone sukcesis eĉ post tiel mallonga 

preparo La Svisa Radio-Elektra Societo dissendis nur tre 

malmultajn invitojn, apenaŭ tridek Venis eĉ pli da respondoj

Kvardek kompanioj, stacioj, societoj kaj administracioj 

de radiotelefonio el diversaj landoj sendis delegitojn al 

Ĝenevo, plejparte ingenierojn. Inter tiuj kompetentaj spert

uloj, teknikistoj kaj praktikantoj, nur dek-duo sciis Esperanton, 

sed guste tiu nova situacio montrigis la plej bona formo de 

teknika konferenco, Iau nia vidpunkto. Efektive la oportun

eco kaj flueco de internacia diskuto per Esperanto estis tiel 

; impresaj, ke nia lingvo audigis almenaŭ je 50 ' A ,  kaj ĉiuj ce

teraj delegitoj estis varbataj per la fakto kaj miro.

Ankaŭ feliĉe oni parolis ne pri Esperanto, sed pri aliaj 

afetoj. La mondlingvo estis nur flanka punkto sur la pro

gramo kaj la diskuto pri gi dauris nur tre mallonge kaj 

konkludigis plej favore. Multe pli elokventa estis la uzo 

mem. Legante la protokolon, kies resumon ni donas ankaŭ 

en tiu ĉi numero, oni vidos la gravajn rezoluciojn de la 

konferenco pri urgaj punktoj de internacia vivo radio-tele- 

fonia kaj pri Esperanto. Ankaŭ oni vidos la partoprenon de 

Ia svisa registaro, de la Ligo de Nacioj, de sep europaj 

radio-stacioj kaj de gravaj kompanioj en diversaj landoj. 

La tutmonda gazetaro enpresis longajn depeŝojn pri la kon

ferenco kaj tio igas gin eĉ pli sukcesa laŭ rezultatoj ol Ia. 

komercista en Venezia aŭ la instruista en Ĝenevo. Dankon 

al ĉiuj kunhelpintoj!

Edmond Prioal.
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Prepara konferenco por internacia radiotelefona interkonsento.

Tiu konferenco solene malfermigis je la 3* posttagmeze en 

la festa salono de Palaco Eynard, mardon 22 Aprilo 1924. ĉirkau 

la verda tablo sidis oficialaj reprezentantoj de 39 diverslandaj 

radio telefonoj stacioj, societoj kaj kompanioj.

Inter la 35 oficialaj reprezentantoj oni kalkulis dekduon da 

personoj sciantaj Esperanton kaj la aliaj ^parolantaj precipe 

francan, germanan kaj italan lingvojn.

Unue la instrua ministro de la Ĝeneva Registaro S ro Mussard 

salutis la konferencon en la nomo de la Ĝeneva Respubliko.

Oni .senpacience atendas la grandan ekspozicion pri radio

telefonio okazonta en Genevo en la fino de Majo venonta. La 

rapida kaj mirinda progreso de tiu nova scienco kaj industrio 

estas afero plej internacia kaj pro tio ne estas strange, ke oni 

klopodas nun interkonsenti pri kelkaj gravaj punktoj.

S-ro Mussard rakontas, ke liaj kolegoj en la registaro elektis 

lin por veni hodiau pro unu vorto sur la tagordo de la konfe

renco. Inter la punktoj diskutotaj trovigas interalie la problemo 

de internacia helplingvo por radiotelefonio. Nun guste li mem 

kontrolis eksperimenton faritan dum du jaroj en la Ĝenevaj ele

mentaj lernejoj, kie oni instruigis devige Esperanton en certaj 

klasoj. La rezultato lin konvinkis pri la rimarkinda facileco de 

tiu lingvo, kiun la junaj lernantoj sukcesis skribi kaj paroli post 

unu vintro kun du lecionoj ĉiusemajne, dum ili tute ne atingis 

similan sukceson pri aliaj lingvoj malgrau kelkjara studado kun 

pli granda nombro da horoj.

En la nomo de la Ĝeneva Registaro li bonvenigas la kon

ferencon kaj li esperas, ke gi trovos rimedojn por faciligi la pli 

ĝeneralan kaj ankoraŭ pli sukcesan disvastigon de radiotelefonio 

en la mondo.

S-ro Maurice Rambert, prezidanto de la Svisa Radioelektra 

Akcia Societo kaj delegito de la Romanda Societo Radiofona 

(stacioj de Ĝenevo kaj Lausanne), klarigas ia celon de tiu pre

para konferenco. La rapida disvastigo de radiotelefonio neces

igas novajn internaciajn arangojn pri apartigo de 'ondlongoj, 

helpa uzo de internacia lingvo kaj organizo de internacia centro 

kaj ligilo inter sendostacioj.

Li bonvenigas la oficialajn reprezentantojn dc la Ligo de 

Nacioj (S-ro Haas), de la Internacia Labor-OIiccjo (S-ro Boisnier), 

de la Svisa Ministrejo Poŝta kaj Telegrafa (S-ro Calame), li sa

lutas ankau Kolonelon Hilfiker, stabestro de la inĝenicra fako 

de svisa armeo, kaj Ia delegitojn de diverslandaj tre konataj 

grandaj kompanioj, interalie Svisa Marconi.

Li kore esperas, ke la konferenco povos instigi movadon 

por baldau alveni al interŝtata konvencio apartigonta la ond

longojn de radiotelefonio kaj de senfadena telegrafio, por kc la 
dua ne plu genu la unuan.

Lau lia propono la konferenco elektis kiel prezidanton S-ron 

Isbriicker, ingeniero de la Bell Telefonfabrika Kompanio, delegito 

de la Nederlanda Radiotelefona Asocio, de la Nederlanda Sci

enca Societo por Radiostudado, de la Gazetinforma Radiostacio 

Vaz Diaz en Amsterdam ktp., kiu diras kelkajn salutvortojn 

france kaj poste faras tre interesan teknikan elparoladon en Es

peranto pri la scienca revolucio efektivigita per la lampoj, nun 

ebligantaj la tutan radiofonan disaŭdigadon en la mondo.

Li proponis elekti S-ron Maurice Rambert kiel honoran 

prezidanton de la konferenco pro lia laudinda iniciata laboro. 

Tio estas akceptita per aklamo.

telegrafio, ankaŭ konvinkigis pri la neceseco kunvoki iam inter- 

ŝtatan konferencon por revizi la Londonan konvencion de 1912 

rilate al multaj punktoj. La nuna rapida disvastigo de radio

telefonio postulas, ke tiu-ĉi punkto ankau troviĝu en la tagordo 

kaj tial la Ligo de Nacioj plezure ricevos sugestojn au dezir

esprimojn de la nuna prepara konferenco, kiu reprezentas opi

niojn de specialistoj. Tiamaniere ekestos praktika ligilo inter 

la klopodoj privataj kaj la oficialaj, ĉiam pli malrapidaj.

Unu post la alia S-roj Edmonds, reprezentanto de Wireless 

World de Londono, Saggiori,. prezidanto de Radio-Klubo de Pa

dova kaj delegito de Radiosocieto Lombarda, Modena, Rovereta, 

Coma, S-ro PilHk, komisaro ĉe Komerca Ministrejo ĉeĥoslovaka 

kaj delegito de la Radiosiavia Kompanio, S-ro Kreuz, delegito 

de la Siidvvestdeutscher Rundfunkdienst-Aktien-Ges. (Radio

stacio de Frankfurt a. M.), kaj de la Radio sekcio de la F6iro 

de Frankfurt a. M. Ingeniero Scholze, delegito dc ia Radio- 

sekcio de la Foiro en Reichenberg, klarigas en Esperanto la 

I situacion, Ia progreson kaj Ia malfacilaĵojn dc radiotelefonio en 

jia respektiva lando, kie ankaŭ Ĉiuj petas, kc oni ĉesigu ĝen- 

ajojn per ia internacia interkonsento. Rezolucioj de la konfe

renco povus tre utili al ili por instigi grandan movadon de 

publika opinio kaj petskribon al registaro.

S-ro Reut, prezidanto de la Ĝeneva sekcio de Svisa Radio- 

Klubo, prezentas la proponon, kiu servu kiel bazo por la mor

gana diskuto pri apartigo de ondlongoj kaj fervore pledas por 

la rajtoj de ia amatoroj, kies eksperimentado tiom progresigis 

la tutan aferon de radiotelefonio.

D-ro Privat, membro de la internacia jurista komitato pri 

radio-telefonio kaj delegito de la svisa komisiono por reguligo 

de senfadena telefonio, prezentas proponon pri internacia orga

nizo de radiostacioj por interŝanĝi siajn horarojn kaj defendi 
la komunajn interesojn.

La kunsido finigas je la 5° horo kaj Ia delegitoj estas foto

grafataj sur la teraso de P Palaco. Oni rimarkis inter la parto

prenantoj S-ron Chaponniŝre, reprezentanto dc la Kompanio 

Marconi, S-ron Filliŭlre, direktoro de Interligilo dc PTT en Parizo. 

S-ron Rambai, vicprezidanto de la Svisa Radio-Klubo, D-ron 

Merz, direktoro de „Radio“ en Bern, S-ron Kubick, direktoro de 

«Svisa Telegraf-agentcjo en Genfevc“ ktp.

* *
*

Urbestra akcepto.

Mardon vespere, en la festsalonoj de Palaco Eynard, la 

Ĝeneva urbestraro solene akceptis la diverslandajn delegitojn 

invitinte ankau la membrojn de la Ĝeneva Radio-Klubo, la 

delegitojn de K. R. kaj UEA, kaj la membrojn de la Ĝeneva 

Grupo „Stelo“.

Bonvenigante ĉiujn invititojn, la urba konsilanto S-ro Marius 

Stoessel gojis pri la progesoj de radiotelefonio kaj akcentigis 

la necesecon de neutrala helplingvo por ĝin faciligi.

Tiu lingvo ekzistas: Esperanto vivas kaj utilas!

Respondis esperante la prezidanto de la konferenco radio- 

telefona, ingeniero Isbrŭcker, gratulante la urbon Ĝenevon pri 

giaj internaciaj interesoj kaj celadoj.

*  *
*

Apartigo de ondlongoj.

prepara konferenco por internacia radiotelefona inter- 

komencis merkredon matene je la IO8 horo la efektivan 

grava temo de la apartigo de ondlongoj inter 

senfadena telegrafio. Treege vigla fariĝis la

La
S-ro Haas, direktoro dc la I rafika Sekcio dc Ligo de Nacioj, konsento 

anoncas, kc la speciala subkomitato elektita de la trafika ko- I diskutadon pri la 

misiono de Ligo de Nacioj por studi la problemojn de senfadena i radiotelefonio kaj
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diskutado inter la partianoj de precizaj ciferoj kaj la prudent

uloj preferantaj lasi la detalojn al posta interŝtata konferenco 

kaj limigi sin momente nur al esprimo de generalaj deziroj por 

unuigi ĉiujn klopodojn kaj akceli la necesan oficialan kunvokon 

de intersata konferenco ĉe la Ligo de Nacioj aŭ per Universala 
Telegrafa Unio.

La Ĝeneva sekcio de Radio-Klubo montrigis la plej fervore 

por la «inua tezo kaj ĝiaj proponoj estis disdonataj dulingve 

france kaj esperante, al ĉiuj delegitoj.

Kontraŭe, la registaraj reprezentantoj subtenis energie la 

duan punkton. Ankaŭ naskigis tre vivoplena interargumentado 

pri la rajtoj kaj meritoj de ia amatoroj, kies pionira eksperiment- 

laboro tiom progresigis la tutan radiosciencon.

Rimarkinda estis la uzo de la lingvoj dum la diskutado. 

50% okazis france kaj 50% esperante. France parolis Ĉiuj 

svisaj kaj francaj delegitoj, dum preskaŭ ĉiuj alilandanoj parolis 

Esperante. Nur unu- au dufoje aŭdigis germana kaj itala 

lingvo. La rapida esperanta interargumentado treege impresis 

la aliajn delegitojn.

Post ofta interveno de S-roj Reut, prezidanto de Ĝeneva 

Radio-Sekcio; Rambai, vicprezidanto de la Svisa Radio-Klubo; 

nĝeniero Isbrŭcker; ingeniero Dufour; ingeniero Rambert; S-ro 

Kreuz, delegito de la Frankfurta Radio-Stacio: ingeniero Leonello 

Boni, prezidanto de la ltala Societo de Radio-komunikado; 

ingeniero Stromboli, membro de la Itala Elektro-teknika Societo; 

S-ro Calame, oficiala delegito de la Svisa Poŝta kaj Telegrafa 

Ministrejo; ingeniero Scholze, de la Radio-Sekcio en Reichen- 

berg, la jena rezolucio estis fine akceptata por interkonsentigi 

ĉiujn vidpunktojn:

Deziresprimo I.

„La prepara konferenco por internacia interkonsento pri 

radiotelefonio en Ĝenevo, 22 kaj 23 Aprilo 1924,

Konstatinte, ke la Londona Konvencio de 1912 kaj la inter

konsento de Washington de 1920 ne plu sufiĉas kaj entenas 

gravajn mankojn pro la nuna disvastigo de radiotelefonio,

Esprimas la deziron, ke nova interŝtata Konferenco estu tre 

baldau kunvokita por ripari tiujn mankojn, kaj doni al la radio

telefonio la eblecon disvolvi kiom eble plej senbare en la 

interesoj de tutmonda popola kulturo kaj ĝenerala informado,

kaj rekomendas:

1. ke oni rezervu certajn kampojn de ondlongecoj eks

kluzive al la radiotelefonia disaudigo, kaj ke ili estu tre 

nete apartigataj de la kampoj dediĉotaj al radiotelegrafio;

2. ke pro la konsiderinda helpo alportita de la amatoroj al 

la disvolvo kaj progreso de radiotelefonio, iliaj rajtoj 

estu konsiderataj kaj certaj kampoj estu rezervataj al 

ilia eksperimentado;

3. ke oni rezervu la uzon de malkontinuaj (dempataj) ondoj, 

ekskluzive al signaloj de dangero dc ŝipoj kaj horsignaloj;

Petas la Ligon dc Nacioj kaj la Universalan Telegrafan 

Unuigon, ke ili faru ĉion eblan por akceli la kunvenon de la 

necesa konferenco, se eble tutmonda, kaj, se ne eble, almenaŭ 

Eŭropa;

Instigas ĉiujn radio-organizajojn, ke ili kreu publikan opini- j 
movadon kaj petskribo al sia registaro, por ke ĝi intervenu en 

Ĝenevo kaj Bern, por kunvokigi la Konferencon41.

Uzo de Esperanto kiel helplingvo radiotelefona.

Poste la Konferenco diskutis ia duan punkton de sia tag

ordo, nome la uzon de Esperanto kiel helplingvon por radio- 
telofonia disaudigo.

La reprezentanto de Wireless World, S-ro Edmonds, kiu 

paroladis en la Londona Radio-Stacio, la 7 Majo, pri la progresoj 

de radiotelefonio en Anglujo, prezentis raporton pri la ĝisnuna 

uzado de Esperanto.
• •* - *

Li anoncis, ke la Brita Brodkasta Kompanio, kiu administras 

ĉiujn anglajn radiostaciojn, jam ekuzis tiun lingvon je diversaj 

okazoj kaj nome por disaudigi la paroladon de la Rego ĉe la 

ekzpozicio de Wembley, tiamaniere, ke gi povu esti komprenata 
en la tuta mondo.

La enketo de tiu kompanio, oni lastatempe audis kvar- 

| dekon da esperantaj radiotelefonaj disaudigoj el 7  malsamaj 
landoj:

Granda Britujo . . .  9

U s o n o ....................... 6
Kanado .......................  5

R u s la n d o ...................6
ĉeĥoslovakio . . . .  6 
S v is lando .................. 6
F r a n c u jo ...................3

Kial Esperanto estas uzata prefere al iu ajn simila sistemo ? 

Ĉar ĝi estas nepre la plej disvastigata kaj eĉ la sola praktike 

utiligata en generala vivo. Alia kaŭzo estas gia rimarkinda 

audoklareco, kiu plej evidentigas per radiotelefona uzado. Ankau 

tial la Brita Scienca Asocio fus oficiale rekomendis Esperanton, 

por ke estu nur unu mondlingvo uzata.

S-roj Pilllk kaj Scholie, ĉeĥoslovakaj delegitoj, montris 

kiamaniere la turisma ministrejo kaj specimenaj loiroj de ilia 

lando akcelis sian eksterlandan propagandon, organizante radio- 

telefonajn disaŭdigojn en Esperanto. La sukceso estis granda 

kaj ili ricevis multnombrajn gazeteltranĉaĵojn de pli ol 
8 diversaj landoj.

I Ingeniero Leonello Boni prezidanto de la Itala Societo de 

Radio-Komunikado, parolante itale, transdonas instrukciojn de 

sia societo, subteni la alprenon de Esperanto kiel radiofonan 

helpan mondlingvon. Li mem esprimas sian intereson vidante 

la uzon de Esperanto dum la Konferenco. Estus rekomendinde, 

ke ĉiuj radiostacioj regule unu- au dufoje Ĉiusemajne, je fiksaj 

tagoj, donu internaciajn informadojn en Esperanto kaj ankaŭ 

organizu kursojn de Esperanto en nacia lingvo.

S-ro Kreuz anoncas, ke li ricevis instrukciojn dc la Frank- 

, furta Radio-Stacio subteni ĝuste la saman ideon, kiun ĝi estas 
preta mem efektivigi siaparte.

Kolonelo Hilfiker, stabestro dc la inĝenicra Fako dc la Svisa 

Armeo, parolante france, esprimas sian surprizon kaj admiron 

pri la flua maniero en kiu diverslandaj delegitoj rapide inter- 

diskutas en Esperanto pri teknikaj temoj. Antaŭ tiel fortpruva 

demonstracio oni povas nur konstati kaj laŭdi la utilecon de 

Esperanto, ne por anstataŭi naciajn lingvojn, sed por servi kiel 

helpa mondlingvo, kiun li unuafoje aŭdis dum la konferenco* 
kun plena konvinka efiko.

S-ro Ramberl, delegito de la Romanda Societo Radiofona 

kaj S-ro Chaponniĉre, reprezentanto dc la Marconi-Stacio en 

Ĝenevo, konstatas la grandan sukceson dc ia Esperanto-kurso, 

sekvata de granda nombro da personoj en multaj urboj kaj 
vilagoj, norde kaj oriente.

Post lego de kelkaj leteroj de radiotelefonaj kompanioj el 

Francujo, Anglujo, Germanujo, Italujo kaj ĉeĥoslovakio, re

komendantaj al la konferenco ia alprenon de Esperanto kiel 

helpa mondlingvo, la jena rezolucio estas unuanime akceptita:
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Deziresprimo Iii.

„La prepara konferenco por internacia interkonsento pri

radiotolefonio en Ĝenfevo, Aprilo 1924,
'r. *■ • ■ t. ■ • •  ̂ i » #. ** v * i*< * #* •* • f ' * . w

Konstatinte, ke la radiotelefonio disvastigas la homan parolon 

trans Ciaj limoj kaj renkontas la barilon de la dNrerslingveco,

Opinias urĝe necese ia uzon de helpa internacia lingvo por 

tiu parto de la brodkastado, kiu celas atingi la eksterlandon,

Gratulas la radiostaciojn, kiuj jam komencis brodkasti en 

Esperanto en Europo kaj Ameriko au kiuj mem disaudigis 

kursojn pri tiu lingvo. !
•* * • •  •  •  “  V *  '  —  ’  V  •  j  *  .  .  ,  •  i* t  i  i  V  K  -  mi .  •  .  T  *  • .  * #* •  A  .  '  *  *  i . t ,  -  i *  y  *

Rekomendas al ĉiuj radiostacioj regulan momentan brod

kastadon en Esperanto almenaŭ unu vesperon Ĉiusemajne, je 

difinita tago, kaj kiom plej eble disaudigon de Esperanto-kurso, 

ĉar tiu lingvo montrigis facile klare audebla kaj jam disvastigata 

inter aŭdantoj de ĉiuj landoj Iau konsiderinda proporcio**.

• *

Internacia Centro de Raditelefona]’ stacioj.

Merkredon posttagmeze, je la 4° horo, ingeniero Rambert 

raportas pri la neceseco starigi ligilon kaj Centron inter la radio

stacioj diverslandaj, tute speciale por interŝanĝi horarojn; 

ankau estas necese elekti ian konstantan komisionon kiu daŭrigu 

la instigan laboron de la konferenco por akceli kunvokon de 
interŝtata kunveno.

S-ro Kreuz, kiel reprezentanto de la Radio-Sckcio de la 

frankfurta Foiro, akcentas la komercan flankon de la tuta afero 

kaj informas, ke nun la h ciroj pli kaj pli interesigas je el

montrado de radiotelefonaj aparataj ktp. La Frankfurta Foiro 

ekz. nun havas apartan radiofakon. Por finance ebligi la 

starigon de Centro oni povus ne nur peti kotizon de ĉiu radio

stacio sed ankau aligon de gravaj kompanioj.

Ingeniero Chaponniĉre akcentas la gravecon de horar- 

interŜango kaj S-ro Edmonds el Londono rekomendas, ke la 

Centro estu fiksata en Ĝenevo pro la sidejo de la Ligo de 

Nacioj. Tion subtenas ingeniero Boni el Ferrare pro samaj 

motivoj kaj ankad ingeniero Slromboli el Ĝenova.

Unuanime oni voĉdonas la jenan rezolucion:

U.

„La konferenco komisias slan estraron formi provi

zoran plenuman komitaton por daurigi la klopodojn de 

la internacia interkonsento pri radiotelefonio, kaj fondi 

konstantan ligilon inter la elsendantaj societoj, la 

kompanioj kaj radiotelefoniaj ĵurnaloj, kun centro en 

Gunevo, sidejo de la Ligo de Nacioj4*.

Teknika vortaro.

Poste tre interesa kaj tre vigla diskutado okazas, precipe 

en Esperanto pri la problemo de internacia teknika vortaro 

raditelefona, la ĉina delegito de la internacia Centra Komitato 

Esperantista, S-ro Won Kenn Energie protestas kontraŭ la en

konduko de senutilaj novaj radikoj kiel «brodkastadon dum Ĉiu 

lingvo, Esperanto same kiel la ĉina, povas trovi en sia propra 

fundamento ia necesajn elementojn por kunmeti la taugan vorton. 

S-ro Calame, oficiala delegito de la Svisa Poŝta kaj Telegrafa 

Ministerio en Bern, subtenas tiun vidpunkton rilate al la franca 

lingvo kaj informas, ke pluraj societoj skribis al ia federala 

administracio por insisti favore al la vorto „Radio-diffusion*‘ 
(en Esperanto: Hadio-disaudigo).

Poste oni ankau interdiskutas pri la plej bona maniero es

primi la ideon dc fajrera]’ malkontinuaj ondoj, ingeniero Isbrŭcker

preferas Ia vorton .dentataj ondoj*, dum ingeniero Stromboli 

preferas .amortizata)' ondoj". Kiel neutrala observanto S-ro 

Rambai esprimas preferon por la radiko „Demp“ Iau li pli opor
tuna kaj pli internacia.

La tuta afero estu referota al lingva kaj teknika autoritato.

Post diskuto inter multaj delegitoj, oni akceptas la jenan 

rezolucion prezentitan de D-ro Prioat kaj subtenitan de S-ro
Edmonds.

IV.

„La konferenco konstatas la laboron jam faritan de la 

Internacia Radio-Asocio, kies prezidanto estas S-ro Pierre 

Corret en Versailles kaj sin turnas al ĝi kun la peto 

akceli la preparon de la teknika terminaro por la sen

fadena telegrafio kaj telefonio interkonsente kun la sekcio 

por teknika vortaro de la esperantista akademio*4.

Registaraj malpermesoj.

S-ro Grenkamp, simpla pola ĉeestanto, petas permeson plendi 

antaŭ konferenco pri la absoluta malpermeso ekzistanta en 

kelkaj Statoj kiel la sia, kontraŭ ĉiu privata uzo de senfadena 

telefonio, eĉ por nura amatora aŭskultado. Aklame la konfe

renco alprenas lastan deziresprimon por respondi al la petinto:

V.

„La konferenco esprimas la deziron, ke kelkaj' Statoj, 

ankoraŭ malpermesantaj la uzon de radiotelefonio, bon

volu rekonsideri sian decidon kaj permesi la amatorajn 
ricevilojn44.

La prezidanto, ingeniero Isbrŭcker, fermas la konferencon 

je la 5.30 horo, gratulante la delegitojn pri la bona laboro 
plenumita.

Publika aŭdigo ĉe Radio-Klubo Ĝeneva merkredon vespere 

je Ia 9a ĉe la loka Sekcio de la Svisa Radio-Klubo en la 

granda salono de 1’Office de ('Industrie: multnombra ĉeestantaro 

premigis por aŭdi kelkajn adiaŭajn paroladojn.

S-ro Reut, prezidanto de la gastiganta klubo, salutis la 

eksterlandanojn kaj ĝojis pri la bonaj rezultatoj de la konferenco. 

Respondis en Esperanto S-roj Isbrŭcker, Edmonds, Stromboli, 
Kreuz kaj Delanoue. Poste per laŭtparoliio oni aŭdis en la 

ĉambrego la Ĝenevan radio-stacion dc Cointrin, kiu dissendis 

esperantajn paroladojn de S-roj Wadham, Pitlfk, Saggiori, Kenn 

kaj Grenkamp. Je la IO" oni aŭdis koncertojn el Parizo, Lon

dono, Bournemouth, Newcastle, kaj je la 10.35 horo el Lon

dono ia Britan himnon (tiam levigis la audantaro por honori la 
anglajn delegitojn).
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Poste audigis la voĉo de la angla rego kies matena parol

ado angla estis kaptita per gramofono. Bedaurinde tiu gramo- 

i fona reaŭdigo el Londono estis tre malklara, ankaŭ pro la troa 

unusilabeco de la angla lingvo. Kontraue la audantaro poste 

j tre klare audis la Esperanto-tradukon kaj multaj rekonis tre 

bone la voĉon de S-ro Epton en Londono^

La traduko estis tuj stenografita de S-ro Kreuz (Stolze- 

Schrey), kaj D-ro Privat ĝin senpere retradukis france por la 

audantaro, kiu montris sin tre impresata pri la tuta afero. Tia

maniere la telegrafagentejo} kaj ĵurnalistoj tuj havis bonan re

sumon pli plenan ol per la vesperaj depeŝoj.

*

jaudon posttagmeze el la Ĝeneva Radio-Stacio ankoraŭ 

parolis esperante pri la konferenco D-ro Prioat, S-ro Edmonds 

kaj S-ro Kreuz, atentigante pri la granda progreso de la radio- 

industrio, pruvita ĉe la Frankfurta Foira Fako, ĉefe subtenita 
de la Frankfurta Radio-Stacio.



Parolado dc 
S-ro Maurice Rambert, ingeniero

Prezidanto de la Svisa Radio-Elektra Societo

(farita je la malfermo de ia konferenco).

Eslimataj gesinjoroj,

La radio-telefonio estas unu el la mirindajoj de nia epoko 

Ĉar, krom ĝia propra utileco, ĝi alportas la pruvon, ke etero, tiu 

mistera kaj senpeza fluidajo, povas esti utiligata kiel veturilo 

de aliaj fortoj naturaj krom la lumo.

Ĝi estas versajne la unua Stupo al vera revolucio scienca, 

ĉar ni konas nun transportilon, kiu permesas al ni ĉirkaŭiri la 

terglobon sepfoje dum unu sekundo. Ĝis la venonta tago kiam 

ni kapablos nin mem transportigi de Genĉve al Yokohama dum 

parto de sekundo, senfadena telefonio estigas la unuan praktikan 

aplikon de tiu granda eltrovo. Jam hodiau milionoj da aUdantoj 

povas ĉiutage audi hejme plej fretajn novalojn, politikajn kaj 

financajn paroladojn, konferencojn, mirindajn koncertojn, tra 

spaco disaŭdigitajn de Cefaj centraj stacioj, europaj kaj amerikaj.

La homa voĉo limojn ne plu renkontas kaj radias al ekster

ordinaraj foroj, ĝisirante plej malproksimajn kaj plej izolajn 

hejmojn. Nova kampo, nova vivo organizigas dank’ al Radio

fonio. Antenoj plimultigas sur la urbaj kaj kamparaj domteg

mentoj, laboristoj, komercistoj, burgoj, lernantoj instalas ĉie 

ricevaparatojn por kapti sennombrajn survojajn sciigojn, ĉu kler

igajn ĉu amuzajn, kiuj interkrucigas enaere; ĉiutage naskigas 

novaj entreprenoj celantaj radiofonajn disaudigojn de plej di

versaj okazintajoj, kiel regaj, ministraj aŭ deputitaj paroladoj, 

kaj dancoj en Savoy Hotelo en London, ne forgesante operojn 

disaŭdigitajn senpere de la scenejo aŭ parolajn raportojn pri 

boksa aŭ futbala renkontoj.

Sekve disvolvigis Radiofonio tre rapide, sed, por ke 

tiu disvolvigo povu daŭri normale, certaj arangoj estas nepre 

decidotaj, ĉar sur la spaca vojo Hertz’aj ondoj renkontas be

daurinde multnombrajn barojn.

Kelkaj el tiuj baroj devenas de naturaj kaŭzoj kaj pro tio 

estas malfacile forigotaj, sed la plej embarasaj estas kaŭzitaj de 

Radiofonio mem. Efektive en ĉiuj landoj la telegrafaj administr

ejoj ekkaptis tiun novan eltrovon, tuj post kiam la famaj eks

perimentadoj de Marconi pruvis kiomajn influon kaj utilon ĝi 

havos, kaj ili Sajnas malmulte deziremaj transcedi la lokon al 

tiuj senfadenistaj instruemuloj, kiuj maltimas ŝtelĉasi en ilia 
..rizervita" kampo.

Oni nur povas certigi, ke 80 procentaj krakadoj, sibloj kaj 

bojegoj kiuj tiel maloportune konfuzas niajn radiofonajn ricevojn 

estas kaŭzataj de la fortaj transsendoj per malkontinuaj dempataj i  

ondoj. El tiuj lastaj, la plej malagrablaj estas la sendoj el Ŝipoj.: 

kiuj precize uzas la mallongajn ondojn, t. e. ĝuste la plej taŭgajn 
kaj rezŭltodonajn por Radiofonio.

La «Morsaj4 signaloj! Jen la plej granda timigajo por radi

istoj kaj ai ni sajnis urge kunvoki preparan konferencon, kiu es- 

plorados praktikajn rimedojn por ebligi interkonsenton nepre 
necesan.

Ni pensis, ke Genfeve, kiu ĉiam pli fariĝas internacia centro, 

nepre taŭgas por tiu unua interŝanĝo de ideoj kaj la rapidaj I 

respondoj, kiuj alvenis post nia kunvoko, pruvas, ke ni ne rnai - 

pravis.

Ni do esperas, ke el nia diskutado naskigos ideo akcept

ebla de radiotelegrafistoj. , I

Ni do petas vin, gesinjoroj, ke vi bonvolu formuli post dis- i 

kutado proponojn plejeble klarajn kaj precizajn, kiujn la komitato i 

transdonos al interesuloj. Nenio povas pli utili al proksimigo 

de popoloj kaj al alveno de surtera paco, ol Radiofonio, sed 

kondiĉe, ke ĉiuj sukcesos alparoli unuj la aliajn kaj interkom

prenigi sen helpo de vortaro aŭ de interpretisto.
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Tial ni opiniis necesa enmeti en Ia nunkonferencan tag- 

| ordon la demandon pri uzo de internacia helplingvo por certaj 

disaŭdigoj de universala intereso. Ne ĉiu havas la privilegion 

scipovi la anglan lingvon p^r kompreni niajn Londonajn amikojn; 

aŭ la germanan por aŭdi konferencojn el Frankfurt aŭ Berlin; 

aŭ la ĉeĥan por interesigi pri la Prahaj disaŭdigoj; aŭ la holandan 
por auskulti Den Haag.

i  Kaj S-ro Pitlfk, la eminenta Ĉeĥoslovaka delegito, komisaro 

ĉe Komerca Ministerio, ĉi tie ĉeestanta, bonvolu nin pardoni, 

se ni konfesas, ke la amatoroj en nia lando pli facile komprenas 

liajn paroladojn el la Kbely’a stacio apud Praha, kiam li pa

rolas esperantlingve ol kiam li uzas sian gepatran lingvon, kiun 

oni bedaŭrinde ne instruis en niaj lernejoj.
Ki I  4 / ** J i® * *  ^  » I  I e, V k i i  ^  , I  i *  a i

i Certe estas, ke Radiofonio, estante afero esence universala, 

devus nepre disponi pri internacia helplingvo kaj tuj evidentigas, 

ke Esperanto, kiu jam tiel disvastigis tra la tuta mondo, kapablus 
fari netakseblajn servojn.

Krom nacilingvaj disaŭdigoj, pli speciale destinitaj al la en

landanoj, interesus eksterlandanojn ricevi de tempo al tempo 

sed sufiĉe regule esperantlingvajn informojn aŭ resumojn de 

paroladoj. Tion jam ekfaris kelkaj radiostacioj en Centra Eŭ
ropo, Britlando, Usono kaj Kanado. ,

Jen, gesinjoroj, la du Cefaj punktoj en la tagordo de la 

prepara konferenco, hodiaŭ malfermiganta. Trian punkton ni 

devas aldoni, t. e. la demandon kiamaniere kaj al kiu transdoni 

la sugestojn kiujn ni alprenos, kaj kiel trovi la eblon por instigi 

oficialajn iniciatojn kiuj permesos farigi el ĉi-supre nomitaj pro

ponoj, verajn internaciajn interkonsentojn.

Pri la unua punkto, ni opinias konvena la elekton — eble 

jam dum niaj debatoj —■ de konstanta komitato, kiu konsistus 

el unu delegito de Ĉiuj konsentaj landoj kaj kies sidejo estus 
ĝis plue en Genfeve.

Kiel rimedoj por efike influi Ĉe la kompetentaj rondoj kaj 

iniciatigi oficialajn internaciajn interkonsentojn, ni pensas nin 

turni al la Ligo de Nacioj, kies oficialan reprezentanton ni Ĉi 

tie salutas, S-ro Haas, ĝenerala sekretario de la konsulta kaj 

teknika komisiono de komunikado kaj transito. Subkomitato de 

tiu komisiono estas ja komisiita por pristudi la eblan kunvokon 

de interŝtata konferenco por interkonsenti pri radio-telegrafio.

Ni ne preterlasos tiun okazon transdoni al tiu komitato Ia 

dezirojn kaj firmajn proponojn kiuj estos versajne alprenitaj 

sekve de niaj diskutoj. Ilin ankaŭ oni devas transdoni al la 

Internacia Telegrafa Olicejo en Bern, eventuale sugestante tiun 
aŭ alian iniciaton en sama kampo.

Aliflanke fondiĝis antaŭ nelonge en Paris 'nternacia Komi

tato kiu celas la studon de Ĉiuj demandoj estigitaj de radio

telefonio kaj radio-telegrafio, laŭ publika kaj privata juro. Tiu 

organizajo, kiu branĉas en Ĉiuj landoj kaj al kiu jam aliĝis 

svisa sekcio, kies kelkaj membroj S-roj Pittard, Olivet kaj 

Privat figuras inter la iniciatoroj de la nia konferenco, ludos 

certe gravan rolon en la solvo de la nuntemata demando. '

Same estos pri la internacia federacio de senfadenistaj ama

toroj, kiu konsistas el multnombraj radiotuboj.

Fine ni proponas, ke ni provu starigi internacian asocion 

de radiofonaj disaŭdigaj societoj, kiu certe povus aŭtoritate 

apogi la justajn rajtpostuladojn de radiistoj.

Vi nun konas, estimataj gesinjoroj, Ia precizan celon de nia 

kunveno, sed antaŭ kiam la debatoj malfermiĝos, mi petas la 

permeson danki la Registaron de la Respubliko kaj Kantono 

Genfeve, kiu bonvole sendis oficialan reprezentanton ai tiu kun

sido, kaj esprimi al ia Urbestraro de la Urbo Genfeve nian sin

ceran dankemon pro libera disponigo al ni de tiu ĉarma palaco 
kaj pro ĝia tiel afabla gastigo.
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Mi tre gojas bonvenigi kore Ĉiujn delegitojn kaj partopren

antojn al tiu prepara kunveno. Mi tutspeciale feliĉas konstati 

la Ceeston inter ni de la reprezentanto de Poŝta kaj Telegrafa 

Svisa Ministrejo; de kolonelo Hilfiker, stabestro de ia inĝeniera 

lako de svisa armeo; de la delegitoj de radiofonaj organizaĵoj 

italaj, francaj, germanaj, holandaj, ĉeĥoslovakaj, britaj, svisaj; 

kaj alkalkuli inter ni ingenieroj^ fakulojn, reprezentantojn aii 

kunlaborantojn de grandaj eksterlandaj societoj, kies nomoj estas 

al vi konataj; kaj ankaŭ homojn konatajn pro ilia partopreno 

en disaudigoj de Praha (Kbely), London, Frankfurt, Lausanne 

kaj Genfeve; kaj fine ĉinan delegiton dc la Internacia Komitato 

de Esperanto, kiu bonvolis alporti sian helpon por pritrakti la 

duan punkton enskribita en la tagordo. Li povos konstati, sen

dube kun plezuro, ke la proponita internacia lingvo jam rapide 

disvastigis en la radioistaj rondoj kaj ke pluraj el niaj delegitoj 

gin flue parolas tiamaniere, ke gi povos utili kiel helplingvo 

dum niaj diskutoj, por doni la bonan ekzemplon.

Dankante ĉiujn pro iliaj tiom favoraj respondoj al nia al

voko kaj konstatante ankoraŭ, ke gis plue temas nur. pri modesta 

prepara konferenco por antaUcn ekmarŝigi urgan laboron, kiun 

ĉiu deziras, sed kiun neniu jam entreprenis, mi deklaras malferm

ita la preparan konferencon por radiofona interkonsento.

Senfadena Telefonio.

Esperanto aŭdata en Tokio el New-York.
La usonaj gazetoj raportis pri la unua parolado el Nord- 

Ameriko aŭdrta en Tokio. Gi estis en Esperanto! Jen letero 
de nia fidela delegito en New-York, S-ro Sayers:

.M i kunsendas «fortu lon  «I Jurnalo Cl ti* pri la longdistanca rekordo en 
«Uro d? radio-parolado. Eble vi jam alidi» pri 'iio — eerte niaj japanaj samide
anoj a odi*. Ni fulda* grandegan dankon ai S-ro Hiroshi Ando kaj al la japanaj 
samideanoj, kiu) tiel vigle p r iin d i*  la aleron kaj instigis Jurnalisto^ kablegrafi la 
novalon al Ameriko, festi» por Esperanto en Ameriko tre flanda propagando. 
La Usona Jurnalaro diri» multon pri ia okazajo, ne nur sur la novajpagoj, sed an
kan en la redaktaj komentaroj. La japana ambasadoro, S-ro Hanihara, ankau 
gratulis nin pri la alero.

Japanujo estas sur la alia flanko de la tero de Novjorko kaj laŭ ia radio- 
aMoritatuloj neniam antaue estis parolado aŭdita tfrkaŭ la tuta mondo. Ci iio 
signifas, ke, tre ttlige, la unua parolado aŭdita Ĉirkaŭ la tero estis pri kaj en nia 
kara intemacia lingvo Esperanto. Oni neniam povos forigi la historian lakton, ke 
Esperanto estis la unua lingvo, kiu ĉirkaŭi» la tutan mondon. Vere gi estas la 
monda lingvo!

En ia Novjorka Radio-Kluho okazas instruado de Esperanto. La radio
amatoroj entusiazmigis pri Esperanto nun. Instigu viajn legantojn partopreni en 
Cian radioaferoiv far radio estas nia gi» nun plej granda o p o rtu n o j

Radio-disaŭdigado en Esperanto.
El Meksiko (C. Y. L) Ĉiusabatc je 13.30.
El Gcnfeve (HOO m) Ĉiumarde je 20.30(8.30 p. m.) Esperanto

kurso (anstatau faude posttagmeze) kaj esp. informado de S-roj 
Privat kaj Bouvier.

El Hamburg (392) m) dimanĉon, 25 majo, inter 17 kaj 19
(5~7 p. m ) parolado kaj deklamo de S-ro Karl Minor.

El Cleveland (390 m) dimanĉon, 3 majo, je l-a matene (en 
r.Oropo je 8-a) parolado de S-ro Kozminski.

14 junio 1924, je la 7.10 horo vespere (19.10) S-ro Isbrŭcker 
parolasi rlandlingve pri kaj poste en Esperanto de Stacio de 
S-ro Middealraad en Jmiudcn, ondlongo 1050.

Ekspozicio en Ĝenevo.
La 21 majo malfermigis en Genfcve svisa ekspozicio pri radio

telefonio en la vasta halo de Palais Electoral. Aparatoj, riceviloj 
elsendiloj de multaj firmoj elmontrigas en ia diversaj standoj’

Tre sukcesa estas la Esperanto-fako de OEA, arangita de S-ro 
Borsa. Ankaŭ afiŝoj en Esperanto pri la ekspozicio estis presataj 
kaj ĉien dissendataj. Dum la ekspozio okazos du apartaj radio
paroladoj de D-ro Privat pri Esperanto.

Vizito ĉe S-ro inĝ. Gitirgea,
direktoro de la Radiostacio en Bucuresti.

Leginte la komunikon en la Esperanto-gazetoj pri la esper

antolingva parolado de S-ro A. Pitlfk en Praha, Ia estraro de 

Rumana Esperanto-Societo tuj interesigis, ĉu estos eble auskulti 

ijin ankaŭ en Bucuresti? Kun S-ro kapitano D-ro Iosif, vic

prezidanto de RES, ni faris viziton ĉe la Centra Radiostacio, 

kie la direktoro, S-ro ing. Giurgea, tre afable proponis al ni la 

inviton por auskulti tiun paroladon, pruvon de la grava rolo 

le Esperanto en la radia sfero. Kun bedaŭro ni informigis, ke 

a ondoj de la ĉeĥoslovakia stacio estos tro malforlaj por esti 

audeblaj tie ĉi, trans la Karpatoj. Tamen, tiu vizito estis por 

ni tre utila, ĉar en la persono de la sinjoro direktoro ni trovis 

ne nur amikon de Esperanto, sed samideanon malnovan, lern

intan Esperanton antaŭ 30 jaroj en Parizo, kiel studento.

En lia olicejo super la skribotablo, sonanta funelo elstaras 

el la muro: la radiotelefona auskultis. Parolante pri nia lingvo, 

la sinjoro direktoro memorigas pri Ia unuaj tempoj de nia mov

ado, pri la fondo de la Pariza Esperanto-presejo, pri ia ko

mencaj malfacilajo} kaj esperoj. Subite li ekstaras, levas sian 

manon al la sonanta aparato, kaj en esperanta lingvo li diras: 

„Tra la mondo iras foria voko. Jen estas la forta voko, pri kiu 

kantis la Majstro**. Kaj li konsilas al ni, ke ni petu niajn tut

mondajn samideanojn: alian fojon ili uzu pli grandan elektran 

forton, por ke tiu voko la mondon trairanta, estu vere forta kaj 
vaste audebla.

Cetere li nin konsolas: la aparatoj estas je nia dispono, kaj 

kiam ni volas, ni povas arangi esperantolingvan paroladon por 

la eksterlando. Dum la nuna printempo oni instalos la Statajn 

radiostaciojn en ĉiu pli grava urbo de Rumanio, kaj do baldaŭ 

ni havos Ia eblecon eĉ pli ofte alparoli niajn diversurbajn sam
ideanojn.

Rigardante en la vastan perspektivon, kiun al ni malfermas 

la providenca renkontigo de tiuj du mirindaj eltrovoj: Radio

telefono kaj Esperanto, ni ne povas dubi pri tio, ke nia lingvo 

baldau farigos la nepre bezonata, bonege tauga: Radiolingvo.

____________  /I. C.

Esperanta Radio-gazeto.
La peresperanta-poresperanta organizo Radio-Seroo, Locarno 

(Svislando), fondita en pasinta jaro, sekve de la Esperanto- 

Konferenco de Venezia de grupo de svisaj, italaj kaj alilandaj 

samideanoj kaj csperanto-amikaj radio-fakuloj, post longaj pre

paroj nun publikigas sian anoncitan organon «Radio-Servo".

La Internacia Radio-Revuo „Radio-Servo“, ekaperinta je la 

fino de lasta monato, presata en la Esperanto-Prcsejo de nia 

samideano S-ro Borel, havas la specialan celon, propagandi la 

nuran uzon de Esperanto kiel internacia radio-lingvo kaj kontrau

batali la dangerajn malamikojn de Esperanto.

La internacia Radio-Revuo ..Radio-Servo** publikigas ĉiu- 

monate en tutgranda ĉiutag-gazeta formato, ilustrita, ok-paga, 
en du apartaj po-kvar-pagaj partoj:

I. ĉcf-parto, kvar-paga, nur esperantlingva;

II. aldon-parto, kvar-paga, diverslingva, por tiuj, kiuj an- 

korau ne komprenas Esperanton por esperantistigi ilin kaj por 

montri Ia taŭgecon kaj la senkonkurencan monopolon, kiun 

posedas Esperanto kiel internacia radio-lingvo.

La ..Radio-Servo** invitas la samideanojn en ĉiuj landoj 
kunlabori kun ĝi, por esperantistigi la radiistojn.

Sendu vian adreson kaj aligon al

„ Radio-Servo", Locarno 
(Svislando).
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Kunsido dc Konstanta Reprezentantaro (K. R.) kun UEA.

Kvardeko da delegitoj kaj reprezentantoj esperantistaj al

venis Ĝenevon por la Kunvenoj de Pasko kaj multaj jam al
veturis (audon kaj merkredon antau pasko.

Sabaton vespere okazis kunveno de la Centra Komitato ĉc 

D-ro Privat kaj Dimanĉon posttagmeze la delegitoj kaj membroj 

de la Ĝeneva Grupo kune vizitis la tombon de la fondinto de 

UEA, Hector Hodler, kaj admiris la esperantan subskribon sur 

la marmoro kaj la originalan basreliefon, skulptitan dc Pedro 

Meylan: Per amo al unueco.

Parolis tie S-roj Poncet, Stromboli kaj Dietterle, memorigante 

pri la granda ŝuldo de Ĉiuj esperantistoj je la pionira laboro de 
Hodler.

En la nomo de UEA S-ro Jakob deponis florkronon sur la 
tombon.

Dimanĉon vespere, je la oka kaj duono, la Ĝeneva Grupo 

Stelo akceptis la delegitojn en la Zamenhofa domo, kie nun 

sidas la Internacia Ligo de Virinoj por Paco kaj Libereco. 

S-ro Borsa bonvenigis ĉiujn kaj afable respondis S-roj Edmonds, 

Diellerle, Dalanoue, Isbrŭcker, Kenn, Pitllk, Stromboli, Balkani.

Carme parolis S-inoj Umanski kaj Isbrŭcker antaŭ la temanĝo.

Unua laborkunsido.

Lundon, je Ia 10.10 h., en Palaco Eynard, tre impona 

Napoleona Salono, ĝis nun uzita nur por interŝtataj konlerencoj. 

D-ro Prioat malfermas la kunsidon en la nomo de la Centra 

Komitato, salutante la reprezentantojn de la Naciaj Societoj, la 

komitatanojn kaj ĉefdelegitojn de UEA, sidantajn dekstre kaj 

maldekstre de la verda tablo. K. R. kaj UEA estas la du 

elektantoj de la C. K. kaj estas kunvokitaj por doni al ĝi sian 

opinion, siajn dezirojn, kaj siajn decidojn pri financaj kaj pro
pagandaj aferoj.

D-ro Prioat legas la kontrakton de Helsinki, bazo de la 

tuta nova organizo de la Esperanto-movado.

Poste, li anoncas kun bedaŭro, ke S-ro Stettler, prezidanto 

de UEA rifuzas novan reelekton en la Komitato pro sia san 

stato, kaj ke la Komitato dc UEA unuanime elektis lin Honora 

prezidanto de la Asocio. En ties nomo li prezentas al S-ro 

Stettler modestan, sed tre artan argentan florvazon kun gravur

ita enskribo, dankante lin pro la 15 jara energia kaj kompetenta 

sindonado al solidigo de UEA.

S-ro Stettler kortuŝite dankas kaj fidas al la nuna direktoro 

S-ro Jakob por sperte gvidi la administran laboron de UEA, 

dum D-ro Privat prezidu la superan gvidadon. Li mem estos 

feliĉa liberigi iom de tro lacigaj respondecoj, sed tamen restos 

fidela aganto por UEA kiam lia sanstato permesos.

Ferminte tiun UEA-parentezon, D-ro Privat tiam vokis 

S-ron Edmonds, sekretarion-kasiston de K. R., por malfermi la 

laborkunsidon de K. R. kaj voki la reprezentantojn de la Naciaj 
Societoj.

Aŭstruja Esperanto-Delegitaro S-ro Schade 

Brita Esperanto-Asocio. . . . * Wadham 

ĉcĥoslovaka Asocio Esperantista * Hromada 

Ligo de Germanaj Esperantistoj

en ĉefioslovakio...................„ Scholze

Danziga Esperanto-Asocio. . . „ Kreuz

Dana Centra L igo...................S-ino Blicher

Societo franca P. P. E. . . . S-ro Poncet

Germana A s o c io .................. S-ro Kreuz

Nederlanda S o c ie to ...................„ Isbriicker

Hungarlanda Societo.................. „ Balkanyi

Itala Federacio.................................Vaona (Toschi)

Pola Societo................................ ..... Grenkamp

Svisa S o c ie to .................................Stettler.

Nur tiuj oficialaj reprezentantoj rajtos voĉdoni pri aferoj de 

K. R., sed S-ro Edmonds salutas ankau la delegitojn de kelkaj 

Institutoj de Esperanto de diversaj landoj kiuj afable ĉcestas 

kiel gastoj. Oni poste povos diskuti kiamaniere tiuj institutoj 

organiziĝu en internacia instituta konsilantaro ĉirkaU la instrua 
fakestro de C. K., D-ro Dietterle.

S-ro Edmonds, klarigas la foreston dc la Honora Prezidanto 

de K. R. Generalo Sebert kaj de la elektiva prezidanto S-ro 

Merchant, pro malsano. Al ambau la kunsido bondeziras tre kore

S-ro Edmonds petas la prezidanton de C. K. prezidi la Kun

venon, kiu cetere povas esti de nun komuna, ĉar ĉiuj temoj 

interesas samgrade la 2 elektantojn de C. K., nome: K. R. kaj UEA.

Poste oni elektas unuanime kaj ambauflanke S-ron Kreuz, 
kiel generalan sekretarion dc la Kunsidoj.

S-ro Edmonds anoncas, ke 21 naciaj societoj respondis ia 

cirkulerojn de K. R. kaj unuanime konfirmis la elekton de S-roj 

Privat, Chavet, Dietterle, Hromada, Kenn kaj Page al ia C. K. 

kaj Mcrchant kaj Edmonds al estraro de K. R.

S-ro Jakob anoncas, ke UEA siaflanke konfirmis la elekton 
de C. K.

S-ro Edmonds donas la jenajn detalojn pri la kotizoj pagitaj 
de la Societoj:

P

Por la jaro 1923: Jam pagitaj:

Svisa E. S........................ Sv. Fr. 100,-

Brita E. A ........................£  30 —

Pola E. S........................p. Mk. 500.000.—

Esp.-S. dc Finnlando . . K. Mk. 250.80

C. Dana ti. L...................D. Kronoj 114.50

Itala E. F.......................... I. Liroj 100.—

Brazila L-E..................... francaj Fr. 200.

Kalifornia E. A ................usonaj Dol. 4 —

A us tra lia  E. A. . .  . £  2.2 Ŝ., O pene.

ĉeĥoslovaka A. E. . . . ĉ. Kr. 500.—

G. E. L. en ĉefioslovakio ĉ. Kr. 100 — 

Nederlanda S. E. . . .N .  Florenoj 75.—

Sveda E. F....................... Sved. K r. 50.—

Franca S. F. p. E. . . . fr. Fr. 146.50

Bulgara E. S.................... Sv. Fr. 50.—

Aŭstruja E. D..................£  2. 0. 0.

Baldaŭ pagotaj:

G. E. L. en Bulgario . . B. Levoj 300.—

E. S. de Estonio . . E. Mk. 800 —

Belga L. E........................B. Fr. 100,—

Per tiuj sumoj restas en ia kaso de K. R.: 60 £  kaj 246 V2 

francaj frankoj. Por la jaro 1924 pagis la japana Societo 665.60 

francajn frankojn kaj anoncis sin pretaj pagi kotizon ia Germana, 

Rumana, Kataluna, Hungarlanda kaj Riga Societoj.

S-ro Edmonds petas K. R. decidi pri la tri jenaj demandoj: 

financa jaro, bazo de la kotizo, rajto de voĉdono rilate al pago 

Post generala diskuto, komisiono estis petata samtage prezenti 

tekston, kiun la kunsido poste unuanime akceptis:
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La financa jaro de K. R. komencas kun kalendara 

jaro, sed la Societoj devas pagi sian kotizon antaŭ la 

unua de julio; alimaniere ili ne rajtos voĉdoni de post 
tiu dato gis ili pagos.

Por la kuranta jaro la kolizo de naciaj societoj 

estas fiksata je 10°/0 de la UEA-kotizo (simpla membro) 
por ĉiu membro de la Societo.

La Societoj kiuj ne povas pagi tiom rajtos pagi pli 
malaltan kotizon je minimume la duono, sed kun propor

cia malpliigo de la voĉdonrajto. Por ne fermi la pordon 

al societo, la estraro de H. R. povas escepte fiksi por 

unu jaro kotizon sub la minimumo, interkonsentante kun 

petinta societo. Tiam la voĉdonrajto estos ankaŭ proporcie 

malpliigata. La estraro Hon faru nur post atenta esploro 
de la cirkonstancoj.

Intertempe ĉiuj societoj prisludu la demandon pri 

estonta pli definitiva pagsistemo kaj sendu pri tio konciz-1 
ajn opiniojn al la estraro de H. R., por ke oni povu 

prezenti la tutan aferon kiel eble plej klare al la Kongreso
en 1925.

Post tiu akcepto S-ro Edmonds fermas la apartan K. R.- 
diskuton.

Komerca eksperimento.

D-ro Privat nun malfermas komunan diskutadon pri la unua 

temo de la generala tagordo nome ia komerca eksperimento kaj 

atentigas la delegitojn pri la 8-paĝa oficiala dokumentaro kiu 

kuSas sur la tablo je ĉiu sidloko; tie ili trovos unuavice la ra- i 
porton kaj proponon de S-ro Edmonds.

S-ro Edmonds klarigas la sekvojn de la Venezia komerca 

konferenco kaj detale priskribas la starigon en Britujo de ko

mitato de britaj komercaj organizaĵoj kaj komercisioj por efek

tivigi rezolucion IX de tiu konferenco.

La komitato dissendis la anglan {ekston dc la raporto pri 

Ia Venezia konferenco al komercaj ĉambroj en diversaj landoj, 

petante opinion pri la decidoj de la konferenco. Ĝi ankan pri

studis la starigon de internacia eksperimento pri la instruado 

de Esperanto al komercistoj diverslandaj kaj decidis pri tio 

peti helpon unuaflanke de naciaj societoj esperantistaj.

La prezidanto legas leteron de S-ro Andrtf Baudet, komitat

ano de la Pariza Komerca ĉambro, pri tiu sama punkto. Tiu 

grava korporacio akceptis partopreni en internacia komitato por 

arangi la eksperimenton. Eble oni povos kunsidi por konstati 

la rezultojn en venonta printempo 1925 en Parizo.

S-ro Dela noua, invitata al la diskuto kiel reprezentanto de 

la franca societo ..Esperanto et Commerce*, promesas, ke tiu 

grupo ekzamenos tiun eblecon kaj eventuale petos la Parizan 

Komercan Cambron, inviti aŭ protekti tian kunvenon en Parizo.

S-ro Toschi prezentas zorge preparitan raporton dc la ltala 

Federacio pri tiu ĉi afero. La Itala Komerca Ministro nun 

permesis kursojn en ĉiuj italaj komercaj lernejoj, sed oni povos 

tre bone ankaŭ organizi apartajn kursojn specialajn por komerc

oficistoj sub kontrolo de iu neŭtrala komerca institucio. j

Poste S-roj Scholze, Poncet, Balkanji, Wadham, Edmonds, i 
Isbrŭcker, Ellersiek. Kreuz, Dietterle, Dĉring, Hromada, Grenkamp, I 
Pitlfk, Delanoue, Stromboli kaj profesoro Bovet, invitita kiel scieno- 

isto sperta je pedagogiaj eksperimentoj, partoprenas viglan dis- I 

kuton pri la dauro de Ia samtempa eksperimenta kurso en di

versaj landoj kaj pri la komenco de la interkorespondado inter 
la lernantoj.

La jena decido estis unuanime alprenita:

Oni starigu kursojn de ne pli ol 20 lernantoj por 

daŭro de ĉirkaŭe 3 monatoj kun fiksa nombro de 25 le

cionoj unuhoraj, komencante je oktobro-novembro venonta i

gis januaro-februaro 1925, sub kontrolo de komerca ĉambro 

aŭ bone konata gazeto aŭ alia kompetenta neŭtrala institucio.

Pri la starigo de la kursoj oni kiom eble reklamu 

en la gazetaro, unue por havigi lernantojn kaj due por 

altiri la atenton de la publiko al la eksperimento.

La lernantoj se eble estu komercistoj diversspecaj.

Post la instrua periodo de tri monatoj la kursanoj 

diverslandaj interrilatigu unu kun alia pri komercaj aferoj 

por provi la efikecon de sia scio pri la lingvo kaj de ĝia 

taŭgeco por komercaj celoj.

La ateston de la kursanoj tiurilate oni kiel eble plej 

vaste dissendu por konvinki komercistojn pri la utileco 
de Esperanto.

La jenaj delegitoj akceptis preni sur sin arangon de tia 

j eksperimento en sia lando au sia urbo kaj interkorespondi kun 

S-ro Edmonds pri la detaloj.

Alfredo Stromboli, Lungarno Regio 17, Pisa;

Umberto Toschi, Viale Gozzadini I, Bologna;

Salo Grenkamp-Kornfeld, juristo, Jasio;

Georges Delanoue, 4 Rue Ch. Divry. Paris XIV;

Jean Couteaux, Av. du Clocher 3, Aulnay sous Bois;

J. R. G. Isbriicker, v. Beverningkstr. IO, s’Gravenhagen; 

Fricdr. Ellersiek, VVilmsstr. 5, Berlin SW. 61;

Gustav Scholze, Klothildenstr. 6 N, Reichenberg;

Augustin Pitlfk, Krĉmencovd 17, Praha II;

R. Hromada, 333 Sochafska, Praha VII;

Paulo Balkanji, Hajos utca 15U, Budapest;

Franz Schade, Mollardgasse 55, Wien VII;

Charles Edmonds, 21 Russelcroft Rd., Welwyn Gardon City; 

Pierre Bovet, 14 Ch. Salter, Genfeve;

Robert Kreuz, SchlieBfach 2, Horrcm b. Koln.

*

Komercista adresaro.

S-ro Hromada, ano de la C. K., proponas starigon de adres

aro de komercaj firmoj kaj publikaj oficoj kiuj povas korespondi 

per Esperanto havante esperantistojn inter sia oficistaro.

Viglan diskuton pri Ia metodo partoprenis S-roj Doriug, 

Privat, Dietterle, Poncet, Jakob, Delanoue, Balkanji, atentigante 

la neceson enmeti nomojn nur kun permeso de la firmoj kaj per 
tio certigi seriozecon de la afero.

S-ro Kreuz deklaris sin preta disponigi por la preparado de 

la adresaro sufiĉe grandan liston da entreprenoj, uzantaj Esper

anton, kiun li serioze kolektis en .Internacia Komerco*4. Li 

krome proponis peti la foirajn fakestrojn disponigi la nomojn 

de firmoj ktp., kiuj jam interrilatis en Esperanto kun ili.

S-ro Scholze akceptis por la Foiro de Reichenberg.

La jena teksto de S-ro Hromada en la nomo de Ĉ. A. E. 

estis unuanime akceptata post iomaj aldonoj:

.Gravan signifon por propagando kaj por praktika 

apliko de Esperanto havus adresaro de firmoj kaj oficejoj 

korespondantaj esperante. Bedaurinde ni ne posedas tian 

adresaron kaj, se gi ekzistus, ĝi estus treege malgranda 

kaj modesta, ĉar gis nun ekzistas relative tro malgranda 

nombro da komercistoj-esperantistoj.

I amen inter la esperantistaro estas rimarkinda nombro

da oficistoj okupitaj ĉe komercaj firmoj kaj publikaj oficoj

ekzemple inter anoj de E. K. en Praha estas 80 procentoj 
da tiaj oficistoj.

Tio signifas, ke ekzistas granda nombro da firmoj, kiuj 

estas kapablaj korespondi esperante, havante oficiston-esper- 
antiston, sed la p u b l i k o  ne scias pri tio.
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Se ni kolektus adresojn de tiaj firmoj kaj oficoj, oni 

posedus gravan propagandan kaj praktikan helpilon, kiu farus 

rimarkindan impreson, kiel je ĉiu komercisto, tiel je la larga 

publiko kaj kiu povus esti gvidilo de ĉiuj esperantistoj serc

antaj per Esperanto aĉeto- au vendolokojn.

Konsiderante la grandan propagandan kaj praktikan 

signilon de tia adresaro, la konferenco rekomendas:

1. Ĉiu esperantista grupo kaj ĉiu delegito de UEAI starigu 

nomaron de firmoj kaj oficoj (kun permeso de la nomitaj), 

ĉe kiuj estas okupataj esperantistoj, kaj sendu la nomaron 

al UEA La delegitoj klopodu kauzi ĝeneralan rekomendon 
de komerca ĉambro tiasence.

2. Ciu esperantista grupo kaj ĉiu delegito de UEA petu ĉe 

la firmoj havantaj oficiston'esperantiston, ke ĝi sur ĉiuj 

siaj leterpaperoj uzadu atentigon BOni korespondas en Es

p e ran t, kaj sciigu al ĝi, ke ĝia adreso aperos en spe

ciala adresaro senpage (ĉe grandaj firmoj certe ne restos 

sen impreso la renkontiĝo de diverstemaj paperoj kun la 
dirita rimarko).

3. UEA estu petata, ke ĝi kolektadu la adresojn ricevitajn de 

la grupoj kaj delegitoj kaj publikigadu ilin — laŭfake ord

igitajn — komence en „Esperanto“ (ekzemple kiel kvarpaĝa, 

okaza aldono) kaj en Jarlibro, poste eventuale en speciala 

adreslibro, eldonata kun helpo de pagitaj komercaj anoncoj.“

S-ro Poncet prezentis al la konferenco tre detalan planon 

pri propagando ĉe komercistoj per 10000 subskriboj de sindev

igo al instruado de Esperanto al sia oficistaro, sed li ne insistis, 

ke la kunsido diskutu ĝin; ĉiu delegito ekzamenu hejme la planon 

kaj venigu de li pluan ekzempleron de la klarigoj kaj informu 

lin pri opinioj. (S-ro L. Poncet, Esp. Olicejo, 30 Rue Ferrandifere, 
Lyon).

D-ro Spielmann, invitita kiel reprezentanto de la ^Internacia 

Ligo de Postaj kaj Telegrafaj Oficistoj-, subtenas tiun vidpunkton, I 

kaj informas ekzemple, ke la Internacia Telegrafa Oficejo en 

Bern baldau bezonas oficiston esperantistan pro leteroj ricevitaj 
en tiu lingvo.

Unuanime estas akceptita la propono Grenkamp:

En persona negocado eksterlande oni nepre uzu Es
peranton eĉ kun neesperantaj firmoj.

Dua laborkunsido.

UEA kaj naciaj societoj.

La prezidanto malfermas la duan laborkunsidon lundon post

tagmeze je la 3» horo kaj klarigas, ke en la nuna tempo ne plu 

taugas paroli unuflanke pri UEA kaj aliflanke pri aliaj organizoj 

kvazau estus diversaj kampoj en la esperantistaro. De post la 

kontrakto de Helsinki la tuta afero estas unu sama kun du 

agadkampoj. Ekzistas naciaj societoj por propagandi nacilingve 

en certa teritorio, kaj internacia organizo de la individuaj esper

antistoj por la ĝenerala uzo kaj disvastigo dc la lingvo, kiu per 

si mem povas nur internacie efiki en la tuta mondo.

Estas do la devo de UEA daure sin meti al la dispono de 

naciaj societoj por havigi al ili valoran materialon per la ebligo 

de esperanta uzado, kiel ekzemple la Jarlibro au por la propa

gando kiel ekzemple per teknikaj konferencoj ktp.

Siaflanke estas la devo de la naciaj societoj varbi ĉiujn es

perantistojn en sia lando por nia oficiala internacia asocio UEA.

Anstataŭ konkurenco, la nova arango devas krei male intiman 
kunlaboradon.

La konferenco ricevis interesan proponon de S-ino Isbrŭcker, 

prezidantino de la Haga Grupo, pri automata samtempa membr
igo al loka au nacia societo kaj UEA.

S-ro Isbrŭcker opinias malfacila devigi iun ajn, sed oni povus 

I konsideri faciligon de samtempa aligo. Ĉiuokaze oni nepre metu 

en la tagordon dc naciaj kongresoj aparlan tempon por klarigi 
kaj varbi por UEA.

S-ro Dietterle subtenas tiun vidpunkton kaj opinias, ke ankau 

en la universalaj kongresoj oni povus varbi 1000 au 2000 novajn 

anojn inter 4000 au 5000 partoprenantoj.

La propagando por UEA estis multe tro delikata gis nun, 

gi devus farigi iom pli brua kaj pli moderna. La naciaj re

prezentantoj Ĉi tie sin devigu publike raporti k«j propagandi en 

sia venonta nacia kongreso pri nia nuna internacia organizo UEA.

S-ro Wadham opinias tule ebla, ke ekzemple la Brita Asocio 

havu naciajn kaj internaciajn membrojn. La unuaj pagus la ^is

nunan kotizon IO ŝ. kaj la duaj unu funton sterlingan, kies du

ono irus al Genevo por kotizo de membro-abonanto. Li estas 

preta rekomendi tian arangon al B E. A. kaj ĝojus, ke aliaj 

landoj simile agu. Tiamaniere la naciaj societoj farigu mem 
varbantoj por la oficiala universala asocio.

S-ro Jakob, volonte disponigos al la naciaj societoj certan 

i kvanton de h  broŝuro ilustrita .UE/\ en la jugo de la esperant

istoj-, se ili sin turnas al la Centra Oficejo en Ĝenevo, sufiĉa- 
tempe antaŭ sia nacia kongreso.

S-ro Balkanji proponas, ke UEA donu p rocen ta j kiel 
premion al naciaj societoj por varbado.

i  S-ro Grenkamp subtenas la ideon kaj instigas la ĉeestantojn 

doni la ekzemplon per propra aligo kiel dumviva membro; li 

mem estas preta kaj aligas tuj je 300 frankoj oraj. (Aplaudo.)

S-ro Hromada proponas kunlaboradon de la naciaj societoj 

per komuniko al UEA de siaj membrolistoj por ebligi alvokon 
al tiuj anoj kiuj ankoraŭ ne aligis internacie.

S-ro Ddring preferus aligon al UEA eĉ kun forlaso de Ĉiu 
nacia grupigo, ĉar nur la internacia estas grava.

S-ro Rockmann, estrarano de UEA, kontraŭe jugas necesa

la konservon de naciaj socieloj, sed konsilas interkonsenton 
kun ili.

S-ro Stettler je la nomo de UEA dankas al la reprezentantoj

de naciaj societoj pro ilia fervora kunhelpo kaj petas transdoni

al Ia societoj la oficialan dankon de la Universala Esperanto-

Asocio kaj la gratulon pri la nova atmosfero tre gojiga kiu nun 
regas en la esperantistaro.

S-ro Edmonds konstatas efektive tiun internacian atmosferon, 

kiu estas guste la plej valora rezultato de la UEA 15-jara labor

ado, kristaligita nun per la kontrakto de Helsinki. Li insistas, 

ke .la tuta esperantistaro bone komprenu, ke UEA estas nia ge
nerala o f i c i a l a  asocio tutmonda.

La jena rezolucio estas unuanime akceptita de la reprezent
antoj de Ja naciaj societoj:

La kunveno de K. R en Ĝenevo, 22 aprilo 1924, kon

vinkita, ke la internacia rolo de Esperanto kaj pro ĝi la 

oficiala internacia organizo de la individuaj esperantistoj

(L EA) meritas la plej viglan atenton de la naciaj societoj, 
varme rekomendas al ili:

a) ke ili ne preterlasu okazojn propagandi por UEA

kaj montri al siaj membroj la neceson partopreni la 
internacian movadon;

b) ke ili ebligu la samtempan aligon al la nacia societo 

kaj al UEA, ĉu kreante specialan klason de membroj 

internaciaj, ĉu faciligante gin almenaŭ per administraj 

metodoj starigotaj interkonsente kun la estraro de UE A.

D-ro Stromboli opinias, ke la tempo jam pasis por nacia 

organizado de nia movado kaj ke nur ia internacia povas vere 

efiki, ĉiuokaze oni varbu la lernintojn en la fino dc la kursoj 
kaj ne lasu ilin forflugi.
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D-ro Privat konstatas, ke la italoj farigis la postmilitaj filo

zofoj de la Esperanto-movado, kaj faras radikalajn proponojn 

por renversi la akceptitajn ideojn. Jam en Hago komandanto 

Alessio iniciatis gravajn Sangojn kaj estis necesaj tri jaroj por 

iom ekmarŝi en lia direkto. Ni ne povas iri tiel rapide kaj D-ro 

Stromboli devos ankoraŭ atendi iom da tempo. Dume nacilingva 

propagando estas tre utila kaj naciaj societoj havas sian rolon 

por tio.

Pri la kursoj li komunikas proponon de S ro PonceI antaŭ- 

senditan al la konferenco kaj ankau subskribitan de S-ro Levin, 

generala sekretario de la grupo en Lyon. Unuanime oni akceptas 

la jenan rezolucion:

Konsiderante:

1. ke Esperanto estas internacia helplingvo, kies prak

tikan aplikon oni devas plej frue montri al lernantoj;

2. ke UEA eslas plej tauga aplika Esperanto-organizajo;

3. ke estas dezirinde konservi la intereson de lernintoj, 

•por ke ili poste sin dediĉu mem al propagando;

4. ke multaj personoj lernas Esperanton ekster kursoj;

la K. R. esprimas deziron, ke:

L ĉiu kursgvidanto je fino de kurso adresu al UEA 

liston kun profesioj kaj adresoj de siaj lernintoj, al 

kiuj UEA sendus unu ekzempleron de „ Esperanto" 

kun aligilo kaj eble alia tauga propagandilo;

2. ĉiu kursgvidanto forte instigu siajn lernantojn aligi 

al UEA kiel membro-abonantoj;

3. ĉiu aŭtoro de lernolibro aldonu ĉe fino de i  libro 

informojn pri la servoj de UEA kaj plenigotan for
mulon por aligo al UEA.

S-ro Jakob sendigos ekzempleron de la gazeto «Esperanto* 

al adresoj montritaj de kursgvidinto}, se ili sendos al la Centra 

Oficejo en Ĝenevo malgrandan liston de siaj 5 gis IO plej se

riozaj lernintoj.

Responde al S-ro Isbrŭcker li proponas la samon por kon

tentigi novajn membrojn kiuj devos atendi tri semajnojn por 

ricevi la membrokarton kaj jarlibron. Tiamaniere ili almenaŭ 

ricevos tuj ian presajn.

Statistiko.

D-ro Dietterle, fakestro de C. K. por instruado kaj statistiko, 

resumas sian raporton jam aperintan en la oficiala dokumentaro 

de la konferenco. Li insistas pri la graveco de akurataj statis

tikoj kaj montras, ke la jusaj favoraj dekretoj de germanaj mi- 

nistro) estis antaŭ ĉio {uldataj al gustaj ciferoj, kiuj ebligas kon-1 

stati, ke por tricent instruistoj sciantaj Esperanton, oni trovas 

meze du aŭ tri kiuj preferas alian helplingvon. Post mallonga 

diskuto pri tiu ĉi temo Ia jena rezolucio estis unuanime alprenata:

La kunveno, konstatante, ke la plej gravaj sukcesoj 

de Esperanto estis atingataj per efiko de statistiko kaj ke 

bedaŭrinde multaj esperantistoj ne sufiĉe atentas tion, re

komendas, ke la akurata respondo al statistikaj demand
aroj estu konsiderata kiel esenca devo.

D-ro Dietterle poste raportas pri bibliografio kaj admiras la 

komencitan laboron de la Centra Oficejo en Parizo antau la 

milito. Estas bedaŭrinde, ke la tasko restis nefinita. Nun urgus 

almenaŭ plenigo de la simpla katalogo Davidov fermita en 1911. 

Pro ia komplikeco de la decimala klasifiko kaj la neceseco 

atingi rapide rezultaton, D-ro Dietterle forlasis tiun sistemon kaj 

kontentigas pri nomaro Iau fakoj, ĉ iu  nacia societo sendu al 

li sur slipoj la precizan titolon ktp. de ĉiu Esperanto-verko aper

inta depost 1910. Post rimarkoj de S-roj Balkanji kaj Toschi 

la konferenco rekomendis al C. K., organizi tiun aferon kun la 
naciaj societoj.

Centra Biblioteko.

La prezidanto raportas, ke la C. K. deziras doni subvencion 

cl la mono kolektita de K. R. por ebligi la konservaj n de la 

Biblioteko de la Centra Oficejo en Parizo. Sed, ĉar ui ne dis

ponas grandan sumon entutan, la C. K. bezonas scii kian pro

porcion de la Centra Budgeto la naciaj societoj konsilas dediĉi
I  .  ^  J

al tiu afero. Oni eble povus fari arangon kun la francaj esper

antistoj, por ke ili prenu parton de la elspezoj je sia ŝarĝo por 

konservi samloke franclingvan propagandejon kaj savi la biblio

tekon per komuna alpago.

S-roj Poncet (Franca Societo) kaj Delanoue (Esperanto et 

Commerce) ne ricevis instrukciojn por respondi en la nomo de 

; francaj samideanoj. Cetere la demando estas tre malfacila kaj 
grandaj monsumoj mankas.

S-roj Toschi, Balkanji, Isbrŭcker rimarkigas, ke grandpene 

la raciaj societoj kolektis monerojn por la C. K. per K. R. kaj 

ne povus konsenti, ke tiu mono servu por simpla konservado 

de libroj en polvo. La mono devas iri ne al biblioteko sed al 

propagando, al teknikaj konferencoj arangataj de C. K. Por 

tio, kaj ne por biblioteko, ĝi estis kolektita.

S-roj Stromboli kaj Pitltk proponas, ke oni Ŝparu la monon 

kaj ke la biblioteko estu transdonata al Stata biblioteko au uni

versitato.

S-roj Dietterle kaj Edmonds malakceptas tiun vidpunkton, 

dirante, ke la biblioteko devas aparteni al Ia esperantistaro kaj 
resti je ĝia dispono.

S-roj Stettier kaj Ellersiek rimarkigas, ke eldonistoj sendis 

siajn librojn al Parizo, kredante, ke la biblioteko apartenas al 

la esperantistaro.

D-ro Privat demandas, kion devas fari la C. K. en tiu rilato, 

se la naciaj societoj ne permesas al ĝi doni la monon intencitan 

kaj samtempe malkonsentas je transdono al ekstera institucio.

S-ro Edmonds formale proponas, ke C. K. akiru la biblio

tekon kaj decidu mem pri ĝia transporto tien, kie ĝi povas plej 

utile kaj plej malkare konservigi. En la nomo de la britaj es

perantistoj li certigas, ke oni trovus en Londono taŭgan sidejon 

esperantistan kaj sufiĉe da mono por pagi zorganton.

S-ro Kenn deziras, ke la biblioteko restu en Parizo sub 
zorgo de la C. K.

Per alvoka voĉdono Ia reprezentantoj de naciaj societoj 
decidas:

Ke la C. K. ne rajtu subvencii la bibliotekon en Pa

rizo, se gi ne estos transdonata kun ĉiuj rajtoj al la C. K. 

kaj en tiu lasta okazo ne elspezu por ĝia konservado pli 

ol kvarono de sia jara budgeto. La C. K. tuj klopodu 

akiri la plenan posedon de la biblioteko traktante kun la 

konservanto, Generalo Sĉberl, al kiu la tuta esperantistaro 
estas danka pro tiu valora fondajo.

S-ro Poncet voĉdonas jes ad referendum, ĉar la S. F. p. E. 

ne donis al li instrukcion pri tiu ĉi punkto.

Poste la komuna kunsido de K. R. kun UEA decidas ambaŭ- 

flanke unuanime, ke la diversaj oficialaj institucioj ŝparu kostojn 

de sekretariejo per la jena sistemo:

Lingva Komitato kaj Akademio elektu sian propran sidejon, 

eventuale Ĉe la prezidanto;

K. R. fiksu sian sidejon en Londono ĉe la nuna estraro:

C. K. uzu la Centran Oficejon en Ĝenevo.

\_iuj subkomisionoj de ia C. K. havu sidejon ĉe la fakestro 
respektiva. '

*

Kongreso en Vieno.

Lundon vespere je la 8.45a la konferenco havis noktan kun

sidon por akceli la plenumon de la tagordo.
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S-ro Schade alportas tre detalan informaron pri la tuta 

arango de la loka organiza komitato en Vieno kaj montras, kia

maniere Ia unuaj tri tagoj de la Viena Kongreso estos plene 

dediĉotaj a! serioza laboro (kun distraj vesperoj), kaj ia sekvantaj 

tri tagoj estos dediĉotaj al amuzajoj, teatraj prezentadoj kaj 
kelkaj fakaj kunsidoj.

Poste okazas tre utila ĉirkaiitabla interdemandado kaj re

spondado inter la delegitoj kaj S-ro Schade pri ĉiuj flankoj de 

la kongresa organizo. I* ine D-ro Prioat dankis S-ron Schade por 

la afabla informado kaj rekomendis, ke ĉefa zorgo estu direktata 

al la gazeta propagando, valorigo de la kongreso.

La Loka Komitato arangos specialan centron por la ^rna l

istoj, sed estos necese, ke ĉiuj naciaj societoj klopodu por al

konduki kun si unu aŭ du gravajn korespondantojn de tagĵurnaloj.

Ĝis nun tiu parto de nia propagando estis vere tro mal

atentita, dum ĝi estas preskaŭ pli grava ol la kongreso mem, Ĉar 

je kio utilas la plej bela sukceso, se neniu audas pri ĝi ekstere.

u  fcS-ro Kreuz rekomendas, ke la diversaj fakaj esperantistaj 

organizajoj komencu jam  nun  seriozan antaupreparon de sia 

kunsido en Vieno. Subtenas tiun vidpunkton S-roj Isbrŭcker, 
Stromboli, Spielmann.

D-ro Prioat, interkonsente kun la financa fakestro de C. K., 

demandas, ĉu la loka komitato estas preta starigi imposton de 

IO procentoj sur ĉiuj plezurbiletoj dum la Viena Kongreso por 

havigi iom da mono por la propaganda kaso de C. K.

La konferenco unuanime decidas subteni tiun peton kaj S-ro 

Schade ĝin transdonos kun subteno al la Loka Komitato.

S-ro Stettler petas klarigojn pri la kontoj de la kongresoj 

ĝenerale. En tiu rilato regas ĝis nun plena mallumo kaj oni 

ne scias kion faris K. K. K.

D-ro Prioat respondas, ke de post la funkciigo de la kon

trakto en Helsinki la K. K. K. devus fariĝi subkomisiono de la 

Centra Komitato, sed kelkaj giaj membroj ne akceptis tiun si

tuacion kaj volas daŭrigi la antauan sistemon. La Centra Ko

mitato mem estas tute ne informita pri la ĝisnunaj kontoj kaj 

estus nun necese iel ajn komenci sur tute nova bazo de post 

Vieno. Li petas opiniojn pri tiu ĉi problemo.

S-ro Isbrŭcker, organizinto de la Haga Kongreso, konstatas, 

ke li mem sidis kelkjare en la K. K. K. kaj neniam vidis au I 

audis ion pri ia proiitmono kiun ii transdonis post la kongreso 

Tia sistemo ne devas plu dauri. Krom pri ia loko de estonta 

kongreso la K. K. K. neniam petis de li ian konsilon pri la or

ganizaj spertoj faritaj. Estas do demando, ĉu tiu kongresa ko

misiono vere nun utilas aŭ malutilas. Li proponas, ke oni for

igu tiun superfluan organizejon kaj decidu, ke Centra Komitato 

mem zorgos pri kongresoj kun la helpo de loka komitato kaj 

havu tiacele fakestron inter siaj ses membroj. Tiu fakest ro povos 

laŭvole sin ĉirkaŭi per konsilantoj el antaŭaj kongresorganizintoj.

S-roj Hromada, Kreuz, Wadham, Grenkamp, Schade, Edmonds, 

Balkanji tre energie subtenas tiun vidpunkton por ĉesigi mal

klaran situacion. D-ro Prioat kaj D-ro Dietterle rimarkigas, ke 

simila decido necesigus Sangon de kontrakto de Helsinki. Cu 

ne sufiĉus, ke la konferenco interpretu la paragrafon 4, igante 

tute klara, ke la K. K. K. estas nur subkomisiono? ;

S-roj Isbrŭcker kaj Stettler respondas, ke neniel utilas etern

igi malklarajojn. K. R. kaj UEA elektis C. K. por ordigi guste 

tiujn aferojn, lli rajtas korekti sian propran tekston, kiam ili I 
volas, Ĉar ili estas la pagantoj kaj la decidantoj.

La prezidanto informas, ke ĉiuokaze komuna decido de K. R. 

kaj UEA tie Ĉi devus nepre esti poste submetata ai balota kon- I 
firmo skriba de K. R. kaj UEA. |

La jena teksto nova estis akceptata per alvoka voĉdono por I 

la modifota artikolo 4 de ia Helsiagforsa kontrakto: I

La Centra Komitato okazigas la unioersalajn kon

gresojn kaj komisias ilian lokan arangon al loka organiza 
komitato.

Respondis jes la societoj pola, nederlanda, germanbohema, 

Ĉeĥoslovaka, austra, hungara, svisa, germana; sin detenis brita, 

dana kaj franca delegitoj, klarigante, ke, ĉar la afero ne staris 

sur la tagordo, ili rajtas nur gin referi al siaj respektivaj societoj, 

malgraŭ sia persona simpatio al la decido. Iliaj societoj re

spondos skribe post esploro.

La prezidanto konstatas, ke la decido ne povas farigi valida 

ĝis K. R. kaj UEA komunikos al |la Centra Komitato la re

zultaton de posta skriba baloto pri tio. La ĉi-tiea voĉdono 

povas esti nur interkonsenta propono ai ambaŭ korporacioj. 

Lau propono de S-ro Stettler estas poste unuanime decidite, 

komisii la Centran Komitaton esplori la tulan financan 

problemon de la estontaj kongresoj.

La kunsido fermigis noktomeze.

* •

Tria laborkunsido.

Gazetservo.

Mardon matene je ia 10.05° la prezidanto malfermas la dis

kuton pri gazetservo kaj atentigas pri la grava raporto de S-ro 

I Hromada en la oficiala dokumentaro.

S-ro Hromada, fakestro de C. K. por gazetservo, resumas 

sian raporton kaj insistas pri la urga neceso, diskonigi al ia 

mondo la ekzistantan faktaron de la esperantista vivo. Tro multe 

da naciaj societoj ne sufiĉe atentas tiun gravan devon kaj la 

rezultato estas, ke la mondo scias multe malpli pri la progreso 

de Esperanto ol la vero. Multaj personoj miras kaj konvinkigas 

kiam ili vidas, ke nia afero jam vivas kaj funkcias. Aliparte 

estas ankau tre bona reklamilo por Esperanto, kiam oni represas 

bonan artikolon pri ekstera afero havigitan per Esperanto au 

aperintan en Esperanto-gazeto. La nura noto post la artikolo 

mpresas Ia leganton. De post iom da tempo tiu represado 

multe disvastigis.

En ĉeĥoslovakio la Ĉ. A. E, havas bonan gazetservon kun 

j 150 kunlaborantoj, inter kiuj 50 laboras konstante kaj regule. 

La rezultato estas, ke Ia tuta lando aŭdas ofte pri nia afero.

D-ro Prioat dankas la raporteton kaj konigas la detalan 

planon senditan de S-ro Poncet pri simila gazetservo en Francujo.

S-ro Balkanji priskribas la gasetservon de ia Hungarlanda 

Societo. Depost la unua de januaro ii mem ricevis el Budapest 

kaj el provincoj 150 gazeteltranĉojn inter kiuj 58 per Esperanto 

kaj 92 pri Esperanto.

S-ro Delanoue raportas pri la gazetservo en Parizo kaj 

aprobas la ideon de internacia centro por informi la naciajn 

gazetservo)^ same S-ro Vaona pri Italujo kaj S-ro Isbrŭcker 
por Nederlando.

D-ro Dietterle priskribas la funkciadon de la germana gazet

servo kaj aprobas la internacian pianon, kun centro sub la gvid
ado de S-ro Hromada.

S-ro Wadham raportas pri la brita arango kaj ankaŭ sub

tenas la ideon de internacia organizo, sed atentigas, ke la brita 

gazetservo povas nur dissendi novalojn p r i Esperanto, sed ne 

pri aliaj temoj por ne riski falon en reklamon aŭ en naciajojn.

La jena rezolucio estis unuanime akceptata:

La ŭeneoa kunoeno audinte raportojn de S-ro Hromada 

kaj de la dioersaj naciaj societoj brita, ĉehoslooaka, franca, 

hungara, ilala, nederlanda pri la gazŝla serco en siaj 

landoj danke akceptas ilin, kaj esprimas la deziron, ke 

ĉ i u j  naciaj societoj reprezentataj en K. R. starigu jam 

en 1924 esperantan gazetseroon interkonsentante pri tio 

kun la Centra Komitato (Fakestro: S-ro Hromada, 333 
Sochafska, Praha VII).
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D-ro Privat konigas gravan proponon de la rumanaj es

perantistoj S-roj Fischer kaj Ce pri eldonado de sciencaj verkoj.

Cetere en la ofciala dokumentaro trovigas ankala la raporto de 

profesoro Backhcuser pri la sama temo. Estas certe, ke ĉinaj, 

japanaj au eĉ estonaj, latvaj aii albanaj studentoj tute ne esper

antistaj havus avantagon eklerni Esperanton almenaŭ por ĝin 

legi.se ekzistus en tiu lingvo la ĉefa verkaro de tutmonda scienco, 

kiun oni trovas nur en unu el la Cellingvoj de Europo kaj 
Ameriko.

S-ro Sleltler proponas, ke oni komisiu la Centran Komitaton 

esplori la aferon. Post diskuto, en kiu estas ankaŭ diversfoje 

aludata al la grava traduko de la malnova testamento de D-ro 

Zamenhof, oni esprimis unuanime la jenan deziron:

Konsciante la gravecon eldoni en Esperanto ĉiujare 

unu au du el la ĉefaj sciencaj verkoj de la tulmonda 

scienca trezoro, kaj ankaŭ la neceson baldaŭ publikigi la 

malnovan testamenton tradukitan de D-ro Zamenhof, dankas 

al ĉiuj esperantistoj, kiuj iniciatis tiun ĉi aferon, kaj es

primas la deziron, he la Malnova Testamento povu baldaŭ 

esti publikigita kaj ke la eldono de sciencaj verkoj komencu 

kiel eble plej frue, komisias la Centran Komitaton esplori 
kaj akceli tiun ĉi aferon.

#

Ekzamenoj.

La prezidanto konigas diversajn leterojn proponantajn inter

naciajn ekzamenojn kaj la refunkciigon de la Internacia Instituto 

dc Esperanto, fondita en 1907 kaj oficiale aprobita de la IV» Uni

versala Kongreso de Esperanto (Dresden) por kreo de normalaj 

lernejoj kaj de internaciaj diplomoj. (Vidu pli poste la oficialan 

statuton de la internacia instituto.)

Li demandas, kion opinias pri tio UEA kaj la naciaj societoj.

La Cefa celo de la instituto estis antaŭ la milito certigi la 

unuecon de la lingvo, speciale en elparolado ka) esprima klar

eco; rilate al tio internaciaj ekzamenoj kun internacia jugantaro 

povas tre efiki. Ankau ekzistas multaj landoj, kiuj ne posedas 

nacian Esperanto-instituton kun oficialaj diplomoj kaj pro tio 
deziras la internaciajn.

S-ro Kenn subtenas tiun restarigon, ĉar en ĉina Respubliko la 

efiko de internacia diplomo estas multe pli granda ol tiu de nacia.

D-ro Dietterle atentigas pri la registara kontrolo de naciaj 

diplomoj en kelkaj landoj kaj opinias, ke oni lasu malsaman 

olon al la naciaj institutoj kaj al eventuala internacia servo 

ekzamena. Pri ekzamenoj en kongreso li rekomendas ne tion 
fari, sed uzi tempon antaue au poste.

D-ro Stromboli memorigas la interesan planon de D-ro Privat 

antaŭ 15 jaroj pri fondo de internacia Esperanto-universitato 

komencante per organizo dc somerkursoj en Esperanto pri gravaj 

temoj dc nia literaturo, sintakso, histono kaj instruado. Nun 

venis la momento repreni tiun aferon por gin ekrealigi. j

S-ro Poncet kaj \\adham subtenas la ideon de ia internacia I  

konsilantaro ekzamena Ĉirkaŭ la instrua fakestro dc C. K. En 

gi sidu po unu reprezentanto de la naciaj institutoj au ekzamenaj 

komisionoj kaj la nonio estu ^Internacia Instituto de Esperanto* 

Iau la malnova statuto, kiu jam antaŭvidis la sidejon en Cienfeve.

D-ro Dietterle demandas, de kie venos la mono.

S-ro PitKk respondas, ke Ĉiu instituto povus tre bone pagi 

sufiĉe altan kotizon al la Centro, same kiel la naciaj societoj 
faras al K. R.

S-ro Schade atentigas, ke la antaŭkongresaj ekzamenoj kun 

enskriba pago povos ankaŭ doni rimedojn al Ia Intemacia In

stituto kaj ĉiuokaze pagi la vojegon de la internacia jugantaro,

kondiĉe, ke la afero estu anoncata frue por ebligi sufican nombron 
da enskriboj. j

La jena rezolucio estis unuanime akceptata:

La Centra Komitato restarigu sub sia instrua fako 

la Internacian Instituton de Esperanto kun konsilantaro 

entenanta po unu reprezentanto de ĉiu instituto aŭ nacia 

komisiono, kiu akceptos partopreni en la komunaj elspezoj 

por regula kolizo fiksota interkonsente.

La prezidanto legas telegramojn de Sveda Esperanto-Fe- 

deracio, Esperanto-Asocio de Finnlando, de S-ro Pedrazzini en 

Locarno kaj S-ro Blaise, komitatano de UEA en London.

*

Kongreso 1925.

La prezidanto malfermas diskuton pri la loko de la Uni

versala Kongreso en 1925. Decidos la C. K., sed estus utile 

doni al gi kelkajn proponojn jam antau Vieno.

Interesa diskutado okazas pri tiu ĉi punkto kaj kelkaj pro

ponoj audiĝas tute private pri diversaj eblecoj, Milano, Parizo, 

Londono, kongreso sur ŝipo veturanta aŭ sidanta en grava ha

veno, kongreso sur montoj en granda kuracloko ktp. La afero 

estas lasata al esploro de C. K., kiu definitive decidos.

*

Teknikaj konferencoj.

La prezidanto malfermas duan nepublikan diskuton pri la 

estontaj teknikaj konferencoj. Ĉiuj delegitoj dc naciaj societoj 

esprimas sian Saton al la sistemo de teknikaj konferencoj en 

printempo kun antaukunsido de niaj oficialaj institucioj. La 

Centra Komitato ankaŭ devas mem decidi post esploro dc ĉiuj 

kaj interkonsente kun UEA, kiu koncentrigas la informojn pri 

'akoj kaj ĉiutage mezuras laŭ la korespondado la ekzistantajn 
fortojn en la diversaj kampoj.

* -

Interveno en naciaj diversaj aferoj.

La prezidanto raportas pri interveno farita aŭ farota en di

versaj gravaj internaciaj aferoj kaj multaj delegitoj alportas 

utilajn informojn por tiu grava internacia propagandlaboro.

Estas decidite, ke ĉiu nacia societo, kiu deziras fari proponon 

pri interveno en internacia kongreso aŭ ĉe internacia oficejo 

bonvolu informi frue antaŭe la estraron de K. R. (S-ro Edmonds, 

21 Russelcroft Rd. Welwyn Garden City, Anglujo), kiu informos 
Ciujn naciajn societojn per cirkulero.

Leterkesto de K. R.

Estas ankaŭ decidite, ke la sekretariejo de K. R. povos dank’ 

al afableco de S-ro Edmonds, ĉiam dissendi iun ajn gravan 

informon aŭ dokumenton al Ia naciaj societoj, se oni sin turnos 
al la centro por tiu celo.

*

Plendoj diversaj.

S-ro Stettier petas, ke oni neniam uzu la nomon de UEA 

aŭ de iu ajn oficiala institucio sen ĝia formala permeso. Li 

bedauras la uzon dc la nomo de UEA en petskribo pri poŝto, 

kies celo estas laŭdinda, sed kies teksto ne estis submetita al 

UEA kaj entenas diversajn erarojn tre bedaurindajn.

Diversaj delegitoj el pluraj landoj plendis pri agmaniero de 

S-ro Hj. Unger, kiu pruntis kaj perdigis gravajn monsumojn de 

pluraj esperantistoj aŭ societoj kaj uzas senpermese rekomendojn 

de aliaj personoj, kio tre malutilas al la bonfamo de la Esper
anto-movado.

La prezidanto diras, ke la kunsido povas fari nenion tiu

rilate krom enskribi la fakton de tiuj plendoj en la protokolo 

kaj elekti komisionon por esplori ilin. S-roj Stettier, Ellersiek, 
Kreuz estas elektitaj por tiu esploro.
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Oficiala organizo dc Esperanto-Movado.

S-ro Balkanji demandas, kici prezice nun funkcias la nuna 

organizo de la Esperanto-movado.

La prezidanto respondas, kc la decida povo pasis de le 

manoj de okazaj festkongrcsoj en tiujn de la konstantaj laiileĝaj 

organizajoj dc la esperantistaro, nome la naciaj societoj kaj UEA, 

kiuj havas la povon voĉdoni kune pri gravaj demandoj pere de 

la nova organizo kaj ankaŭ elektas interkonsente la Centran 

Komitaton, komisiatan al supera gvidado de nia internacia mov

ado kaj al plenumo de la decidoj. Pri la lingvaj aferoj daure 
zorgu aparte la Lingva Komitato.

Kunvenoj dc K. R. kun UEA povas decidi organizajn aferojn, 

se ili estis frue antaue anoncitaj en tagordo kaj se la reprezent

antoj venas kun instrukcioj. Se ne, la balotoj estas submetataj 

al skriba konfirmo de la naciaj societoj kaj dc UEA.

Fermante la lastan laborkunsidon mardon tagmeze, D-ro 

Prioat dankas ĉiujn delegitojn pro ilia bonvolo kaj pacienco ka) 

deziras al la societoj, kiujn ili reprezentas, la plej bonan suk

ceson por metoda apliko de la komunaj interkonsentoj.

Genfeve, 23 Aprilo 1924.

La ĝenerala sekretario de la konferenco:
Robe r t  K reuz 

Por Centra Komitato: Por K. R.
E d m o n d  Pr i va t ,  prez. C h a r l e s  E d m o n d s

Por UEA:
H an s  J akob .

Sperto.

Jam dti la jaro 1907 funkciadas la Instituto. Jam ĝi preparis 

kaj ekzamenis multajn kandidatojn, kiuj poste fariĝis utilaj in
struantoj de Esperantoj.

La Instituto organizis unuan serion de someraj kursoj en 

Chautauqua (New-York) en 1908 okaze de I’ unua nacia kongreso 

de nordamerikaj esperantistoj. Ekzamenkunsidojn ĝi organizis 

Ĉc diversaj aliaj naciaj kunvenoj kaj Ĉe la V« Universala Kon

greso en Barcelona, kie ĝi ricevis tre grandan sukceson.*)

La Direkcio dc I’ Instituto povis jam fari multajn kaj detalajn 

observojn pri la studado de la lingvo en Ia diversaj landoj kaj 

konservas nun ĉe sia centra oficejo en Ĝenevo interesan ko

lekton da dokumentoj kaj precizaj statistikoj kiuj ebligas al ĝi 

doni utilajn konsilojn au informojn.

La Instituto jam profitis tiun sperton por efike helpi stud

antojn en multaj landoj per koresponda konsilado, proponado 

kaj korektado de ekzercoj ktp.

♦

Organizo.

En ĉiu distrikto la Instituto estas reprezentata de jugantaro 

konsistanta el 3 personoj (unu ĉefjuĝanto, du helpantoj) mem 

diplomitaj. Al gi sin turnu Ĉiuj personoj, kiu deziras ekzamen

igi. Tiu jugantaro ekzamenas la kandidatojn por la diversaj 

ekzamenoj, proponas la notojn al Ia direkcio, alcentrigas ĉion, 

kio koncernas la Instituton en la sama distrikto.

La sidejo de la Instituto estas en Genfcve, kie ekzistas kom-

Internacia Instituto de Esperanto. • | • «| a | e | . t * t * I • I •
______  *  I eldi pri la livero de la atestoj kaj diplomoj. Tiu jugantaro kon

sistas el lertaj esperantistoj el diversaj nacioj. La lingva aii- 

toritatcco de la Instituto estas certigata per Helpa Konsilantaro, 

en kiu trovigas plej fame konataj esperantistoj, kaj per la vortoj 

diritaj de D-ro Zamenhof pri la Instituto ĉe gia solena kunveno 

en Barcelona la 7«n dc septembro 1909.

La gazeto .Esperanto- estas la oficiala organo de la Instituto.

Celo.
La fondo de I’ Internacia Instituto de Esperanto estis olicialc- 

aprobita de la IV» Universala Kongreso dc Esperanto „por kreo 

dc normalaj lernejoj kaj internaciaj diplomoj*.

La Instituto konsideras Esperanton kiel vivantan lingvon 

de nun praktikan kaj de iu ajn uzeblan por ĉiuj internaciaj ri- I 

latoj. La Instituto havas la jenan celon:

1. Favori kaj faciligi plenan kaj profundan studadon de Esper

anto kaj esperantismo. I

Prepari bonajn Esperanto-instruantojn.

2. Liveri al Esperanto-lernantoj diversgradajn atestojn, kiuj 

montras ilian konon de Esperanto kaj esperantismo. Liveri j 

diplomojn al Esperanto-instruantoj.

3. Alcentrigi praktikajn informojn pri instruado de Esperanto 

por la utilo de siaj diplomitoj. j

Diskonigi kaj uzigi bonajn metodojn por Ia instruado 

de Esperanto, interalie kaj tre speciale la parolan metodon.

4. Zorgi por ĉi konservi kaj ĉiam pligrandigi internacian unu

econ de la lingvo, speciale en elparolado kaj esprima klareco.

5. Organizi, kie estas eble, praktikajn lernejojn de Esperanto 

kun la helpo de siaj diplomitoj por laŭeble havigi al iii laboron.

Por havigi lernantojn al tiuj lernejoj la Instituto faros 

reklamon kaj propagandon por Esperanto, speciale en tiuj 

regionoj, kie ankoraŭ ne ekzistas Esperanto-societoj.

6. Favori kaj laŭeble organizi interŝanĝojn de instruantoj dt 

lando al lando kaj rondvojaĝojn de paroladistoj au kursfarantoj

7. Ekstarigi internacian Esperanto-universitaton komencante per 

organizo de someraj kursoj kaj ekzamen-kunsidoj okaze de 

esperantistaj kunvenoj kaj speciale de I’ universalaj kon

gresoj de Esperanto.

La Instituto konsideras kiel sian laborkampon ĉiujn landojn 

de la mondo kaj kunlaboras kun la Universala Esperanto-Asocio 

por ebligi ĉiam pli vastan realigon dc la intema ideo de esper

antismo, kiu estas nedisigeble ligita al la vivo de la lingvo mem.

Ekzamenoj.

La Instituto organizas ekzamenojn por tri diversgradaj di
plomoj (I, II, III).

I. A t e s t o  pr i  s tudado .

Tiu ekzameno estas nur skriba. Ĝi estas speciale rekomend

ata al ĉiuj lernantoj de la Esperanto-kursoj. Tiu atesto pruvas, 

ke la lernanto kontentige studis Esperanton en gia gramatiko 

kaj vortaro, estas kapabla ĝin legi kaj skribi korekte.

La programo estas jena: I. Letero unupago pri donita temo 

el ĉiutaga vivo; 2. unupaĝa rakonto pri esperantista temo; 3. re

spondo al esperantaj demandoj pri facilaj aferoj; 4. komentario 
pri donita teksto.

La ekzameno eslas farata koresponde.

II. A t e s t o  pr i  kapab l eco .

Tiu ekzameno havas skriban parton kaj parolan parton. 

Estas postulate, ke la kandidato bone konu la gramatikon, vort

aron kaj sintakson, povu flue kaj korekte paroli lingvon kaj sciu 

pri la historio kaj ĝenerala organizo de esperantismo.

La programo estas jena: A) Skriba ekzameno: I. Letero 

unupaĝa pri donita temo el ĉiutaga vivo; 2. unupaĝa rakonto 

pri esperantista temo (historia, organiza aii praktika). B) Parola 

ekzameno: I. Momenta interparolado esperante pri generalaj 

aferoj; 2. komentario pri d i tekstoj donitaj; 3. respondo al es

perantaj demandoj pri gramatiko.

*) Vidu la Oficialan Raporton de I' Kongreso, la Raporton eldonitan de ^Lingvo 
Internacia* kaj la gazeton «Esperanto*, oficialan organon de I* lnstituto.
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III. S u p e r a  D i p l o m o .

Tiu ekzameno havas skriban parton kaj parolan parton. 

Estas postulate, ke la kandidato plene konu la gramatikon, sin

takson kaj vortaron de ia lingvo, plene konu nian literaturon 

(verkaron de D-ro Zamenho! ktp.), pruvu sian studadon de la 

historio kaj organizajoj de esperantismo (kongresoj, Akademio, 

Universala Esperanto-Asocio, internacia monsistemo, interna ideo, 

paroladoj de D-ro Zamenhof ktp ), konu ia diversajn metodojn 

de esperanta instruado (parola metodo, senpera metodo, instruo 

por ia inianoj ktp.). Li devas nepre flue kaj korekte paroli, por 

ke li povu en Esperanto taŭge komentarii ian donitan tekston, 

bone klarigi stilan au gramatikan demandon ktp.

La programo estas jena: A) Skriba ekzameno: I. Skrib- 

verkajo pri esperantista temo; 2. skribverkaĵo pri instrua, lingva 

aii literatura temo (almenaŭ 1000 vortoj). B) Parola ekzameno: 

I. lego kaj klarigo pri donita teksto; 2. respondo al gramatikaj 

demandoj (esperante); interparolado pri la maniero instrui Es

peranton; 4. leciono esperanta, klarigo pri gramatika au stila 

demando; 5. respondo al demandoj pri historio kaj organizajoj 

de esperantismo, vivo de la lingvo.

Tiu ekzameno estas speciale rekomendata al Ciuj kurslar- 

antoj, instruantoj k. a.

IV. K ie l e k z a m e n i g i  ?

I. Atesto pri studado. — ĉiu  persono, kiu deziras provi i 

tiun ekzamenon, subskribi la respondilon kaj sendi ĝin senpere 

al la Instituto, intcrŝanĝe vi ricevos demandaron, kiun vi sola 

plenumos kaj resendos. Du au tri semajnojn poste vi estos in

formata pri viaj notoj kaj sukceso au malsukceso.

II-III. Atesto pri kapableco. Supera diplomo. — ĉiu per

sono, kiu deziras provi unu el tiuj du ekzamenoj, subskribu la 

respondilon kaj sendu ĝin kun ia responda monsumo al la ĉef- 

juĝanto de sia distrikto. Se via distrikto ne havas juĝantaron, 

sendu la respondilon senpere al la Instituto. Interŝanĝe vi ri

cevos por la skriba ekzameno demandaron, kiun vi sola plen

umos kaj resendos al la Instituto, kiu konigos al vi la lokon 

kaj daton, je kiuj okazos la parola ekzameno. Principe, okazos 

jare almenaa du ekzamenkunsidoj en sama distrikto, speciale 

koincide kun regionaj au naciaj kongresoj kaj festoj esperant

istoj. La Instituto mem vin poste informos pri via sukceso au 

inaisukeso kaj konigos ai vi viajn notojn.

Ĝeneralaj rimarkoj, ĉ iu  kandidato, kiu malsukcesis ek

zamenon, havas la rajton provi ĝin unufoje denove kaj senpage 

en tempolimo de 6 monatoj post la unua provo. Tiuokaze Ii 
devas agi kiel por nova ekzameno.

Neniu kandidato estos ekzamenata, se li ne pagis sian 

enskribon. (Atesto pri studado; 5 fr. svis. Atesto pri kapableco: 

12.50 fr. svis. Supera diplomo: 25 fr. svis.

La nomoj de la sukcesintaj kandidatoj aperas en la oficiala 
organo de la Instituto.

Versoj leoninaj por UEA.

F

Ekzamenoj en Vieno.
Ekzamenoj okazos en Vieno unu tagon antaŭ la kongreso. 

Detalan programon sendos la C. O. de UEA ai la petantoj. 

La kandidatoj devos enskribiĝi en Ĝenevo antaŭ la 25 Junio.

ari kastelon el oro de revoj, sopiroj de I’ koro 

En la aera lazur’ —  estas belega plezur’: 

Brilas per suno la muroj, ĝis nuboj atingas la turoj, 

Cambrojn en luksa ornam’, iras Estrino: la A m ’. 

Verŝas en oraj kalikoj ŝi vinon al fajraj amikoj: 

Dia, magia regal’: sankta festeno de Gral’ . . .

Kaj sur la brilaj orŝtupoj alvenas senfine la trupoj, 

Brilas okuloj en ard’, flirtas la stela standard’. 

Venas la trupoj sen fino kaj ĉiujn regalas Estrino, 

Estas jam preta la rond’: ĉiuj popoloj de I’ mond’. 

Nun ĉe agordo de kordoj ekmuĝas potencaj akordoj 

Jam ĉiu kor’ —  unu kor’ kantas per sama sonor’: 

Kantas, ke landon kun lando kunigas la fajro en fando, 

Ĝ in de popol’ al popol’ portis flugila paroF,

Vortojn al mutaj ĝi donis, la frato la fraton rekonis, 

Ilin al sankta festen’ de la savanta kompren’

Logis al lingvo de I’ koro en brilan kastelon el oro, 

Kie en luksa ornam’ regas Estrino: la A m ’.

Fari kastelon el oro de revoj, sopiroj de I’ koro 

En la lazura aer’ estas ja bela afer’,

Brilas per suno la muroj, ĝis nuboj atingas la turoj 

Ho, sed nur la fantazi’ povas eklogi en ĝi.

Turojn ĝis nuboj etendas, sed nur en aero ĝi pendas 

Krevos ĝi, kiel ĥimer’ eĉ per blovet’ de aer’ . . .  —  

Ĝi ne dissaltu vezike, ĝin fratoj, ne forĝu fortike,

Ĝi per solida mason’ staru sur firma kolon’

Portu, ho portu la ŝtonojn, jen vidas vi jam la kolonojn. 

Ĝis la kastelo de Rev' levu do, jen via dev’l 

Portu, ho portu morteron: laboron, fervoron, oferon, 

Tintu la vigla martel’ sub la brilanta kastel’,

Revu ne sonĝe kaj pale, sed revu agante, reale,

Nun pli ol revo el or’ taŭgas la fer’ de labor’.

D-ro Koloniano de Kalocsay.
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Informilo de Esperantistaj Organizaĵoj.

La XVIa Universala Kongreso de Esperanto 

6 — 14 aŭgusto 1924 en VVien.
Ĝia arango kaj ĝiaj amuzoj. — La fakaj kunsidoj. — Esper- i 

anta ekspozicio. — Ekzamenoj pri Esperanto. — S c iin d a j*  f

Kvara bulteno (15. 4. 24).

Komunikoj generalaj.
*. *• ,  ' * .  •  \ » •  \  •  ’ ■ / t  _  I ’ .  * * •  ’  *  i  ^  -  • '  V  ‘  ’  ,

•  ► ,  - .  >  i  * •  * •  ■ » m - '  j •  1  *\ i  p »  * • »  - gf •  lf i ’ .  •  '  TV

Jam ne necese ŝajnas, alvoki denove la popolon esperant-
T» *  * i  *.  -  *  *  j  *  - •  , * /  k  - - ' • *  j p* A *  *—S .  '  »  /  , *

antistan al la centro de ĝia nunjara kunveno. La ĉiutage alven- j 

antaj aiiĝoj garantias al la L. K. K. la esperatan sukceson; la 

listo de la kongresanoj kreskas ĝojige per sinanoncoj el ĉiuj 

partoj de la terglobo kaj jam nun oni povas esti certa, ke al la 

urbanaro de Wien estos prezent-

Le KarlspUU

ata reprezentantaro ĉiunacia en 

multaj miloj de «ekzempleroj-.

Tial la L. K. K. nun antaumetas 

ĉi tie al la partoprenontaj je la 

XVI« sian programon por tiu 

unua grandurba kongreso. Nur 

per skizaj konturoj tio estas far

ebla momente ankoraŭ; tamen 

ĉiu leganto povos el ili imagi al 

si, kio lin atendos en Wien.

La spertoj el la ĝisnunaj uni

versalaj kongresoj de Esperanto 

instruis, ke laŭ la kutima arango 

laboremulo} kaj amuzemuloj iom 

malhelpis unu la aliajn. Por for

igi tiun malhelpon la L. K. K. de- 

cidiĝis, dediĉi Ia unuajn tri tag°Ĵn

de la kongreso ĉefe al Ia laboro — sed ne sen amuzoj, kaj la 

lastajn tri ĉefe al amuzoj — .sed ne sen laboro. La supro estu 

en la mezo: granda manifestacio por Esperanto laŭ la stilo de 

de ĝisnuna solena kongresmalfermo.

La unuaj tri tagoj de la kongreso do nur por ceremonio 

estos malfermataj. Dum ili la grandaj publikaj laborkunvenoj 

la tri lastaj kongrestagoj estos preparataj kaj ankaŭ la diversaj 

fakaj okazos dum tiuj tri unuaj tagoj. Sed la laborkunsidoj nur 

antaŭtagmezo aŭ, lauplaĉe, dum du aŭ tri horoj posttagmeze 

plenumos siajn taskojn, ĉar dum la varmega aŭgusto labori dum 

pli ol ses horoj estus turmento. Tial ĉiu vespero ankau de tiuj 

tri labortagoj donos sufiĉajn eblojn por amuzoj. La nelaborem

uloj dum la tuta tago povus studi la multegajn vidindejojn de 

nia mezeŭropa metropolo, gvidotaj per la aŭstraj samideanoj.

kaj de la fakaj raportonto}. Vespere granda kunveno so

lena de ia gajeca kongresanaro en la kongresejo.

; IO augusto: post ankoraŭ necesaj lastaj preparaj kunvenoj, je 

11“ la publika manifestacio de Esperanto antaŭ honorgastoj 

Iau grandstila zorge preparita programo, en ĝia formo nov

ajo por la tutmonda esperantistaro; posttagmeze agrablaj 

ne lacigaj arangoj; vespere grandstila festkoncerto, krom tio 

kabaredoj kaj diversaj aliaj amuzoj.

11 aŭgusto: daŭrigo de la salutoj de naciaj kaj fakaj delegitoj, 

se eble, jam raportojn, tre mallongaj, konzicaj; koncerto; 

vespere teatro, samtempe aliaj elektitaj amuzoj.

12 aŭgusto: daŭrigo de la raportoj kaj proponoj, eble ankaŭ 

gravaj paroladoj; posttagmeze kaj vespere ekskursoj, kon

certo, spritaj lumbildparol-

Karatei* The KarkpUt

adoj, teatro, kabaredoj naciaj 

kaj internaciaj ktp.

13 augusto: antaŭ la solena sed 

denove interna Iermo de la 

kongreso-proponoj, deziroj 

kaj decidoj prezentataj al la 

kongresanaro; posttagmeze 

kaj vespere laŭ speciala riĉa 

programo familia adiaŭa kun

veno, ĝardenfesto.

14 aŭgusto: ekskursoj.

Laŭ tiu programo la labor

a n to j ĉi tiun fojon havos pli 

da tempo por siaj celoj, kaj la 

tempo por amuzoj estos pli liber

igata de okupo per laboro. La 

L. K. K. estas certa, ke tia arango 

plaĉos al ĉiuj kaj estos modela por sekvontaj kongreso; certe, 

ia efiko decidos, kaj la plej grava efiko estas esperota de la 

granda publika manifestacio la IO aŭgusto antautagmeze.

Kelkaj vortoj estu dirataj Ĉi tie ankaŭ pri aliaj por kelkaj 

kongresanoj eble dubaj punktoj, ekzemple pri la vesto. La se

zono, la vojago, la maloportuneco, kunporti grandan pakajon, 

devigas rekomendi toleremon tiel, ke I* frakoj kaj similaj fest

vesto} ne estu postulataj, almenaŭ ne de Ia eksterlandaj kongres

anoj. Ili sentu sin neniel genataj, amikaj gastoj, vojagantoj 

dumsomeraj.

El diversaj landoj venis sciigoj, ke ankau por la vizito de 

la XVI« karavanoj estas aranĝataj. Unu el ili kolektos la okcident- 

kaj sudokcident-eŭropajn kongresanojn en Svislando por komuna 

vojaĝo Wien’on; alia venigos la balkanajn amikojn, tria la sud

germanajn anojn surŝipe el Passau sur la Danubo per tre agrabla

* i veturado al la kongresurbo, ankau el la nordorientaj landoj ka-

Provizora programo. - ravanoj alvenos k. c. Ekzistos do okazoj, interkonatigi jam sur-

i) aŭgusto: vespere salutkunveno por la alvenantaj eksterurbanoj. j v0Ĵe Por ^unc la agrablajojn de „lingva interkonsento44 kaj
,  . . , . , i ekzercadi la lingvon ĝis perfekteco de ĝia uzado dumkongresa.
7 augusto: post prepara) kunsidoj de la kongreskomitatoj je la n . . . .  ... , , , , , ,

* , .. j »  v u i  , ,  j  , . .  . Por ebligi sen altigo de la prezo por la kongreskarto, la
10“ solena malfermo de la XVI*, proklamo de la internaj . „  u  , ... , A. . . . , , ,
. . .  „ , • ■ . j . . .  ' i  L. K. K. decidis, ke gis 31 majo la prezo de la kongreskarto restas
laboroj; posttagmeze laborkunsidoj au promenadoj tra la • ... ., , . , , _ . , , .

/  . . • ■ ne altigita, sed la kotizo nun estas 5 svis. fr. anstatau 2,5 svis.
urbo ka, vespere la unuaj amuzoj. . Ĵrankoj (Vidu Ja kofiztabdon<)

8 aŭgusto: antau- kaj posttagmeze fakaj kunsidoj, kiuj preparas! La artaj inviuloj plue estos dissendataj Iau speciala mendo 

raportojn, proponojn kaj rezoluciojn por la Kongreskomitato, j dc interesuloj; cetere sufiĉos letera aligo Iau Ia jam konigitaj 

uzotaj laueble en la Ĉefkunsidoj la 11«, 12«" kaj 13«« dc kondicoj. Pri la difinaj prezoj por logado kaj manĝado, por 

aŭgusto. Promenadoj lauvole. Vespere amuzoj. teatro kaj aliaj arangoj momente ankoraŭ certa} detaloj ne estas

aŭgusto: finigo de la fakaj kunsidoj, lastaj preparaj kunsidoj direblaj. Gustatempe ankaŭ tiuj demandoj estos respondataj 

de la Kongreskomitatoj, elekto de la naciaj reprezentantoj J kontentige por ĉiuj. Neniu timu tro grandajn elspezojn, ĉar Iau
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ĉies deziroj kaj pagebleco tio estos aranda . La XVJ« ne rur 

por riĉuloj estu okazo, partopreni kelktagan vivon en Esperant 

ujo. La vivo en Wien ne estas pli multekosta ol alilande en 
grandaj urboj.

▼  ^*

Post la sciigo pri la inlencala ordo de la kongresaranĝo ni 

nun parolu ankoraŭ iom detale pri:

La amuzoj.

Oni povas kompreni, ke urbo Wien kun ĝia Iamo pri tia

speca spirita kulturo, giaj ĉiuartaj vidindajoj, gia senrivala Ĉirkaŭo 

ebligas al vizitantoj prezenti tre variajn amuzojn. Kaj ankau 

Ciuj kongresanoj, dum la tagoj de la kongreso serioze labor

intaj, kompreneble deziros malstreci siajn nervojn per ĉeesto en 

iu amuzejo, kie ili povas gui plezurojn por okuloj kaj por oreloj

Oni celas zorge kaj klarige gvidi videmajn kongresanojn po

grupe tra la urbo, tra giaj novaj kaj malnovaj stratoj kaj placoj 

vidindaj kaj atentigi pri rimarkindaj objektoj (konstruajoj, mo

numentoj, muzeoj). Ekskursoj estos arangataj en la pli malpli 

proksiman regionon piede au per tramvojo al la belegaj ĝarden- 

6goj kaj arbaroj atingeblaj post mallonga vojago. Ekskursoj per 

vagonaroj aŭ per speciale disponigotaj ŝipoj al interesaj lokoj, 

montoj k. c. kun halto por retroligo kaj ripozo. Reveninte posi 

tiaj ekskursoj, ili ĉiuj vespere trovos diversajn okazojn por ri

pozante amuzigi. Ni ne parolas nur pri la salutvesperoj la 6«” 

de aŭgusto kaj pri la malgrandaj ainuzarangoj por laboremuloj 

dum la vesperoj de la 7« kaj de ia 8«, pri la projektata grando 

kunveno vespera la 9«n, pri gajaj lumbildparoladoj vesperi de 

la 12«, sed ankau kaj Cefe ni mencias pri koncertoj diversaj 

kabaredaj prezentadoj naciaj kaj internaciaj, la teatraj prezentadoj 

kaj, kiel lasta, la gardenlesto, finonta per agrabla impreso la 
tagojn de nia Deksesa.

* *
*

La teatraj prezentadoj.

Intence la Loka Organiza Komitato ankaŭ tiurilate lorlasis 

la ĝis nun kutimon, prezentigi dramon aŭ tragedion, kiom ajn 

grava kaj valora gi estu en nacia literaturo. La pezaj paŝoj de ,

tiaj klasikajoj tro premas la animojn, la korojn kaj la nervojn 

de audantaro, deziranta amuzon, malstreĉon. Ne en tia senco 

klasikan verkon por teatro ludigi aŭ reludigi volis la organiz

antoj de la XVI», sed, kvankam plenvaloran, tamen serenan. 

Kaj gi estu karakteriza por la popolo, kiu gastigas la esperant

istaron, gi komuniku al Ia alilandaj amikoj gustan imagon pri 

la pensmaniero, Ia sentoj, la bonhumoro, la sprito, la bonkor

eco, pri ĉiuj ecoj, pro kiuj la Wien’anoj estas laŭdataj aŭ pri
ridataj.

Por prezenti ĉion tion kune al homoj scivolaj pri la k a 

raktero de popolo”, kiun ĝis nun ili povis ekscii nur el okazaj 

legaĵoj, gazetraportoj k. a., kaj eĉ dum kelktempa restado inter 

la popolanoj ne povus sperti gisfunde pro la fremdeco de la 

lingvo, ekzistas modelo en Ia teatra literaturo elkreskinta el tiu 

sama fondo. Ferdinando Raimund (1791— 1836), naskiginta en 

Wien, helpanto de sukerajisto kaj tiam fariginta la plej ŝatata 

liatempa aktoro, verkis teatrajon, kiu en la formo de ŝorĉfabeloj, 

postulata de la tiutempa gusto de la publiko, defendis iun moralan 

tendencon ornamitan per belegaj floroj de fantazio, per fruktoj 

de iom melankolia bonhumoro ridetanta inter larmoj, kaj per kiuj 

li entuziasmigis ne nur siajn samtempanojn, sed ankaŭ la poste

ularon pripenseman. Unu el tiuj teatrajoj estis elektata por pre

zentado al la internacia kongresanaro. „La Malŝparulo“, la plej 

matura el la komedioj de Raimund. skribata de li dum 1833. Ĝi 

havis kaj havas sukceson, kiam ajn ludata en nia au en eksteraj 

landoj, do, ni povas esperi, ke ĝi plenkontentigos ankaŭ la aud

entaron el ĉiuj nacioj, al kiu ĝi estos prezentata de geaktoroj 

tute lertaj kaj spertaj, ne de diletantoj. Bonaj aktoroj kaj aktor

inoj el la multaj valoraj teatroj en Wien prenis sur sin la taskon, 

lerni kaj ludi tiun teatrajon, kiu postulas proksimume tridek 

personojn. Kun gojiga fervoro ili nun lernas en speciala kurso 

nian lingvon kaj jam ekzistas por ili iliaj roloj, ĉar la verko de 

Raimund majstre estas tradukita de sperta pri literaturo, de Ia 

ekskolonelo i'ranzisko Zwach ,  kaj la libro jam en majo aperas 

en la eldonejo de Hirt & Sohn en Leipzig.

* *
*
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La ^ardenfesto.

La L. K. K. en Wien opinias, ke la simpla adiauo post lasta 

laborkunsido ne sufiĉas por la disirado de granda frataro, dir

ante „ĝis revido8, sed ofte ne revidante unu Ia alian. Pro tio 

por la lasta oficiala tago de la XVIa alia grandstila kaj agrabla 

arango estas intencita: vespera ^ardenfesto, proksime de kastela 

palaco Schoenbrunn, kies belega parko povos allogi multajn j 

vizitintojn el la kongresanaro. Post posttagmeza promenado en 

senpolva aero, eble post vizito de la pompaj salonegoj en la i 

antaŭe imperiestra somerpalaco, au de la interesaj zoologia parko 

kaj botanika gardeno en la parko, oni venos per kelke da paŝoj ; 

vespere sur deklivan herbejon kun granda restoraciejo, pa

vilonoj ktp., kaj tie estos prezentata la propra al Wien’a amuza 

vivo: kantoj de la popolkantistoj, muziko de kvardeto trovebla 

kutime en la Hcurigen (vino samjara), trinkejoj, spritaj parol

adoj kaj ĉiuspecaj refreŝigiloj mangeblaj kaj trinkeblaj.

Tiu festa vespero anstataŭos la alifoje kutiman internacian ; 

kostumbalon, tamen ne malpermesante okazajn Shimmy-, java-» j  

Foxtrott- kaj aliajn modernajn kompreneble ankaŭ la efektivajn 

Wien’ajn valso-dancojn. „ĉe belega blua Danubo", la konata 

valso de la majstro Strauss kaj aliaj danzmelodioj alloge .salutos 

la gedancemulojn, al kiuj, same kiel al la cetera ĉeestantaro, 

naciaj popolkostumoj dc Aŭstrujo cstos prezentataj.

•  *
*

Ne, neniu povos bedaŭri partoprenon en la XVIa, neniu, kiu 

estos estinta "en Wien dum Ia tagoj de la 6 ĝis la 15 augusto;; 

li portos kun si hejmen alian krom la bona rememoro pri tiu 

tempo, travivita en gastama urbo inter gastigemaj samideanoj 

feliĉaj, ke li povos rakonti al sia samurbanaro, kiel efektive devas 

aspekti interpopola fratigo. Kiu ankoraŭ ne povis decidigi, ĉu 

li veturos Wien’on por la XVI® Universala Kongreso de Esper

anto 1924, tiu nun forpelu sian heziton kaj dubon kaj ne pro

krastu plu la sinanoncon kiel XVI-ano. Ne estas ankoraŭ tro

malfrue por fari tion, tamen: ankaŭ vi decidigu baldaŭ kaj ĝoj- 

igu la Lokan Kongresan Komitaton per via aligo, kiun ĝi nepre 

atendas.

Wien,  dum aprilo 1924.

LA LOKA KONGRESA KOMITATO

Joh. Sch r ode r ,  F r anz  J. Schade ,  

prezidanto. ĉefsckretario.

Fakaj kunsidoj.

Adresaro de la organizanto)

al kiuj la samfakuloj bonvolu turni sin 

pri partopreno, proponoj, konsiloj ktp.

Akademianoj (universitatanoj): S-ro D-ro A. Minibeck, Wicn UI j 

Ungargasse 4.

Altlernejaj studentoj: S-ro A. Mildwurf, Wicn XVI, Thaliaslr. 12/8. 

Bahaistoj: S-ro Friedrich Gerstner, instruisto, Karlsruhe-Rintheim 

Baden, Germanujo).

Bankoficistoj: S-ro R. Cech, Wien IX, D ’Orsaygasse 7. 

Biblio-esplorantoj .Garda Turo": S-ro A. Egg, Rieden (Baden, 

Svis.), Landstrasse 277.

Bontemplanoj: S-ro D-ro J. Longe, Mudling ap. Wien. 

Esperantista Literatura Asocio: F-ino Johanna Zschepank, 

Dresden 19, Paul-Gerhardt-Strasse 22.

Farmacistoj: S-ro M. Teltschik, mag. farai., Graz, Mohrenapotheke, 
Murplaco.

Fervojistoj: S-ro H. Steiner, Bisamberg 248, ap. Wien. 

Filatelistoj: S-ro J. Kolnhofer, Wien XIII, Zehetnergasse 37. 

Fotografistoj: S-ro A. Reiss, Wicn IV, Wiedner Haupstrasse 24. 

Framasonoj: S-ro K. Barthel, Frankfurt a. M. (Germ.), VVOhlerstr. 14. 

Instruistoj: S-ro J. Hori, Wien XVI, VVattgasse 57.

Junuloj: S-ro A. Warkany, Wien II, Hochedlingerstrasse 17. 

Katolikoj: S-ro V. Kasmader, VVien XVIII, Herbeckstrasse 92. 

Komercistoj: S-ro R. Hoschek, VVien XVII, Miiglendergasse 6.

Wien: MflRIfl-THERESIEN-MONUMENTO K U )  LH ŜTflTfl MUZEO
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Komerc-oficisto): S-ro A.Oberrotmann,Warszawa, Krak.Przedm. IO. j tre zorge pripensante ĉiun tian paŝon laŭ la amplekso de la arango 

Kristanoj: S-ro P. Hiibner, ^uedlinburg i. H. (Germ.), Bergslr. 7, kaj laŭ la vera graveco de la certe kaj bone realigebla programo.
Liberpensuloj: S-ro P. Gutt, Wien XVII, Pelzgasse 8/12. 

Pacifistoj: S-ro R. M. Frey, Wien III, Bechardg. 14.

Policistoj: S-ro H. Hirz, Wien XVIII, Schopenhauerstrasse 60. i
•  '  *  M  a  «  .  m  #  M  m  «  ^  —  _______

Ne invitu senkaŭzel — Ne troigu la okazontajn ! — Parolu tre 

singarde pri la nombro de la kunsidantoj au kongresanoj!

9. La programo de solena laka ĉefkunveno enhavu:
P o u n o j : S-ro D-ro E  Spielmann, Bero (Svislando), P K .  174,Tran.il- i a) sa|uladon per ,a  0rgani2an,0 a u  a|ia e,tro, ebl. Iau » £ «  elektita; 

ps,k.sl„,: S-ro L. Cube, Beri,n-Fr,«Umu (Q *m  ), Fregeslrasse 26. i b) bnne arilan nc lasi,a„ a| hazardo _  el(jkton dB ;d.

Ruga Kruco: S-ro M. Wortmann, Wien III. Radetzkystrasse I. antaro-

Tabakkontrauuloj: S-roD-ro A. Hloucha, WienXVIII,Semperstr.36. c) ma„ermon dc la kunsido per la pre; idant0 kaj gsstsaiutadon;

Teozofoj: S-ro O. Schoenemann, Graz (fluse jo ), S c h o la e  I. e) referatojn Ire frue kaj bone preparitajn;
T ra n g u lo ,: S-ro K. WeS5«ly, W,en XII, Sleinhagegasse 3. d) lagordon )au kto 5 a^_d de £i Uu inslrukciar0.
Vegetaranoj: S-ro O. Bŭnemann, Hamburg-huhlsbuttel (Germ' ! ,

IO. La respondeca organizanto de fakkunsido frue prizorgu.Alsterkrug-Chaussee 586.

Virinoj: S-ino Si. Millier, Wien II, Rotesterngasse 22.

Instrukciaro

por preparo kaj arango de fakkunsidoj.

1. P*ka kunsido — ekz. de sciencistoj, filatelistoj, katolikoj — 

estas nomata ĉiu speciala kunveno aranĝata sub elektita por ĝi 

estraro kun preciza tagordo pro certa profesia intereso aŭ pro 

ia kultura celo au pro demandoj pri organiza faka laboro.

fia kunsido donu ankaŭ okazon, interrilatigi laŭfake kunvok

itajn au hazarde alvenintajn samfakajn kongresanojn, se eble, kun 

neesperantistaj samfakuloj.

interkonsente kun la L. K. K., ke estu je dispono:

a) kunvenejo por la senkondiĉe necesa prepara kunsido de la 

aranĝanto kun kelkaj samfakaj eminentaj samideanoj;

b) sidejo sufiĉe granda kaj inda por la ĉefkunveno — kelkfoje 

estos preferinda la kunvenejo regule uzata de ia samfakanoj 

en la kongresurbo;

c) sidejo por la faka esperantista ne publika laborkunsido/

l i .  La fakkunsida estraro elektu lertan kaj spertan protokol

iston, eĉ helpanton de tiu, ambaŭ kapablajn memstare kaj rapide 

redakti, sed ankaŭ legeble skribi kompletan, precizan, ĝustegan 

kaj koncizan raport-protokolon subskribotan de la protokolanto 

kaj de la prezidanto, por tuj transdoni ĝin al la raport-sekretario 

en la kongresa oficejo.

o t . . • « • • »  .. . *. . _ , , , i 12. La rezultatoj el la fakaj kunsidoj aŭ la fruktoj de la
i. La sola onciala lingvo estas Esperanto. Salutado en la , . i u  - j i l i  . • • . . .  • j  •
,o de la koncesian,!,, i™ *» ,, s.- ,uta lakk™s.da ^o ro : la ple, grava) lakto,, dee,do,, rec iaco j,

proponoj k. c. devas esti kiel resumo aŭ ekstrakto el la proto

kolo tuj transdonataj skribe al la kongresa prezidantaro, por laŭ

eble uzi la materialon inter la komunikoj en ĝenerala kunsido 
‘ ^ r8anj zan,0 P0vas esti persono — laŭeble el la kongres- de la kongreso, per simpla estrara sciigo aŭ per faka referento

kaj por publikigi ĝin per faka kaj Ĉiutaga gazetaro aŭ aliamaniere

lingvo de la kongreslando estas permesata, kondiĉe, ke ĝi tuj 

estu tradukata en Esperanto. La organizanto kaj la projekto 

devas esti aprobataj dc la L. K. K. kaj de la K. K. K.

urbo aŭ -lando — kiu lausperte garantias seninterrompan labor

emon. suliĉan kapablon Iau faka vidpunkto kaj ankau scipovas j utiligi ^rezultojn*en^peciala kongresa raporto. 
Esperanton. I

4. La organizanto zorgu pri tio, ke la kunsido ebligu ne nur 

tauga» fakan laboron sed ankau bonan propagandon por Esper

anto en la rondo de neesperantistaj samfakuloj, por disvastigi 

aŭ fortigi en ĝi la praktikan uzadon de nia lingvo.

5. La celoj de (akaj kunsidoj povas esti:

Praktikaj informoj.

. 24 aliĝis 2600 kongi 

landoj, ankaŭ el Afriko kaj Ameriko. Angilojn oni afable postulu

a) prilabori komunajn aferojn, celojn au taskojn en propra fako; dc la L’ K’ K* sub ,a adreso: Esperanto - Kongreso, Wien VI,
b) ebligi au plifaciligi dezirindajn interrilatojn en la tutmonda Mo,lardSasse 55, au sendu al tiu adreso simple skribe, en poŝte 

sani fakularo; registrita letero, sciiganta la familio- kaj antaunomon, la loĝlokon

c) arangi fakajn releratojn aŭ paroladojn dum la kunsido au ka  ̂ ,andon’ ^metatan propralandan monon laŭ kotiztabelo, sed

propagandkunvenojn por samfakuloj neesperantistaj; ne “‘vespecan monon. La ecRoj ĉiam kauzas grandan perdon

ĉ) arangi komunajn vizitojn de por la samfakuloj valoraj vidind- de tcmP° kaĴ mono dum la banka procedo. Plej prefere estas
-A * i i  ' i  i ! t i f t i  t • i . . m A n K i l o im  ( n a n a r m n n n k  c n n  L i . . . !

ne diversspecan monon. La Ĉekoj ĉiam kaŭzas grandan perdon

afoj (bibliotekoj, fabrikejoj, hospitaloj, muzeoj k. e.); monbiletoj (papermono), sendataj en poŝte registritaj leteroj.

d) krci au subteni internacian organizon de samfakuloj per helpo G v i d a d o :  Dum la tagoj de alveno en ĉiuj stacidomoj en 

de Esperanto. Wien deĵoras helpantoj aŭ samideanoj rekoneblaj pere de spe-

6. La por iu faka kunsido respondeca samideano (organi*- cia,a ins‘gno» kiui donas informojn pri la vojo al la kongresejo.

anto) devas, interkonsente kun la L. K. K., zorge interrilati kun: Dum la kongrestagoj okazos grupgvidado} al la vidindaĵaro en

a) samfakaj esperantistoj, kiuj jam aligis au eerte aligos ai la Wien’ laŭ PriPensila P,an<> de spertaj kaj lingve lertaj samidc- 
----- * • ianoj, speciale sin preparintaj por tiu tasko.Jus preparata kongreso;

b) samfakaj esperantistaj rondoj, societoj k. e., kiuj iamaniere K o n g r c s k a r t o j  estas dissendataj al la ĝis nun aligintoj, 

povus subteni la projekton; La sin anoncontaj kongresanoj ricevos ilin ĉiam tuj post alveno

c) neesperantistaj samfakuloj au samfakaj organizoj en la kon- de a,i£° kun kotizo. La kongreskarto estu bone konservota, ĉar 

gresurbo au -lando, kiuj povus plivalorigi la arangon aŭ ebl- estas legitimacio por ricevi rabaton (malaltigon de prezo k. c )
J . . J  • » • A l  ■ M • I « t ..............................................

igi dezirindan sukceson.

7. La organizanto de kunsido ne estu devigata akcepti la 

prezidantecon en la kunvenoj; kontraue, li preparu sufiĉe frue 

imponan reprezentantaron, li antaŭzorgantc certigu al si lertajn 

parolantojn, kiuj bone konas la intencojn Iau la programo, entute 

li zorgu pri tio, ke la plej tauga, kapabla, eminenta estraro estu 
elektata, al kiu apartenu diverslandanoj.

8. La organizanto laŭeble certigu ankau ĉeeston dc honor

gastoj el la rondo de neesperantistaj samfakaj eminentuloj, sed

ĉe la pasporta oficejo kaj vojaĝbilet-eldonejo.

Kong resko t i z o } :  La kongreskotizo estas por:

Belgoj............................30 frankoj

B r ito j ............................20 Ŝilingoj

D a n o j............................20 kronoj

ĉeĥoslovakoj . . . .  50 kronoj

Finnlandanoj . . . .  50 markoj

F r a n c o j ....................... 30 frankoj

H ispanoj....................... 25 pesetoj
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I t a l o j ............................35 liroj

Nederlandanoj . . . .  IO guldenoj

Norvegoj....................... 25 kronoj

Rum anoj....................... 200 leoj

Svedoj............................15 kronoj

S v iso j............................20 frankoj

Usonanoj....................... 4 dolaroj

filistroj, Bulgaroj, Germanoj, Hungaroj, Jugoslavoj, Poloj, Rusoj, 

Ukrajnoj: 5 svisaj frankoj au 65000 aŭstraj kronoj. — Blinduloj 

aligas senpage.

ĉiu sendu la kotizon en la mono de sia lando, el Ĉi tie ne nom

itaj landoj Iau valoro de IO svis. frankoj. Mendoj au aliĝoj ne akom

panataj de pago ne povas esti registrataj. Favorkotiloj por famili

anoj ne ekzistas. Repago de kotizo ne okazas. La altigo de kotizoj 

estas prokrastita ĝis la 31« de majo. Sed por aligo post la 31° de 

majo alvenonta la kotizo esi os minimume IO svisaj frankoj. Ankaŭ 

pro tiu vi tuj aliĝu!

Kongres l i bro,  enhavanta ĉiujn necesajn inlormojn pri la 

kongresaranĝoj (tagoj, tempoj kaj loko de la kunsidoj, fakaj kon

ferencoj, amuzoj ktp.) kaj aldonon: gvidlibro tra Wien, jam estas 

verkata. Ĝi enhavos ankaŭ anoncojn de firmoj, kaj la samideanoj 

kongresanaj estas petataj, kolekti mendojn de tiaj anoncoj de sufiĉe 

gravaj kaj fidindaj firmoj pri diversaj vendajoj, ankaŭ de esperant

istaj entreprenoj aŭ organizoj, gazetoj, eldonistoj ktp., kaj sendi ilin 

al: Esperanto-Kongreso, Wien VI, Mollardgasse 55. La prezo de 

unu tuta pago en la kongreslibro, formato de la kongresa invitilo, 

estas 60 svis. frankoj, por duona pago 35 svis. frankoj.

Korespondoj :  La L. K. K. povas respondi per aparta letero 

aŭ poŝtkarto nur tre urgajn demandojn, ĉiujn generale bezonatajn 

informojn por kongresanoj enhavos la Esperanta gazetaro. Oni do 

ne demandu, se ne ekzistas absoluta neceso por tio.

L o ĝ i g o : Pro loĝigo ni ne donas specialan informon. Nun

tempe enketo pritraktas tiun demandon kaj Ĉio estas tiel arangata, 

ke, konforme al la mendo sur la aligilo ĉiu kongresano ricevos 

taŭgan logejon en hotelo, pensiono aŭ privata ĉambro je la plej eble 

modestaj prezoj, se tiaj estas dezirataj. La logadreson ĉiu kongres

ano ricevos post alveno en nia kongresoficejo en la kongresejo, 

kune kun ĉiuj ceteraj necesaj informoj, kongreslibro ktp. Tial la 

unua vojo el la stacidomo de alveno en Wien por ĉiu kongresano 

devos esti la vojo al la kongresejo en la centro de la urbo.

M a n ĝ a d o: Same pri manĝigo informoj ne estas donataj. En 

Wicn ĉiu kongresano povas sciigi, ĉu ekzistas okazoj por komuna 

tagmanĝo, kiuj gastejoj estas rekomendindaj ktp. Oni ordinare 

mangas en restoracioj en Wien laŭ manga jaro, ne laŭ menuo, elekt

ante por si la deziratajn manganojn (ankaŭ laŭ la prezo).

Paspor t o :  ĉ iu  eksterlanda kongresano bezonas pasporton 

vizotan en lia lando de la Austruja diplomatia reprezentanto 

(konsulo).

Neniu forgesu, postuli laŭ sia kongreskarto, prezentante ĝin, la 

konsentitan rabaton de la vizoprezo. Nek envojaĝ- nek restad

permeso estas bezonata en Aŭstrujo kaj en Wien. La pasporto 

devas permesi envojaĝon de la l a ĝis la 10« kaj re- aŭ forvojaĝon 

el Wien, de la 9a ĝis la 20« de Aŭgusto,

V o j a ĝ o :  La vojaĝo Wien’on estas entreprenebla unuope au 

kun karavano, ĉar en kelkaj landoj nur al karavanaj kongresvojaĝ- 

antoj estas konsentata rabato de la vojaĝbiletprezo, la L. K. K. re

komendas, sin turni al la ĉefa organizajo Esperantista en la propra 

lando, kiu povas informi pri arango de karavano. Jam estas anonc

ita al ni el diversaj landoj specialaj vagonoj aŭ specialaj vagonaroj, 

kolektantaj vojaĝantojn al la kongreso el samlimaj landoj. Tra 

Aŭstrujo ankaŭ al unuopa kongresano estas koncedita rabato tia

maniere, ke la bileto por simpla persontrajno rajtigas en la sama 

klaso veturi per rapid- aŭ D-vagonaro. Ankaŭ en Aŭstrujo, kun 

sama favoro, revojaĝo sur alia ol Ia vojo de alvojago estas per

mesata.

IIa ĉeĥoslovaka Esperanto-Kongreso
7 — 9 Junio 1924
(•PENTEKOSTO)

Reichenberg.
La antaŭlaboroj por la Kongreso jam progresas kaj la invit

iloj kun la aligilo) estas forsenditaj. La provizora programo 

estas jena:

Sabaton, posttagmeze: Akceptado,

vespere: Interkonatiga vespero kun koncerto. 

Dimanĉon, antaŭtagmeze: Malferma kunsido,

tagmeze: Komuna tagmanĝo, 

posttagmeze: La laborkunsido, 

vespere: Festvespero.

Lundon, antaŭtagmeze: II8 laborkunsido kaj rezolucioj,

posttagmeze: Ekskurso.

Fakkunsidoj okazos jenaj: Dimanĉon de UEA, Lundon de 

junularo kaj de la State ekzamenitaj geinstruistoj de ĉeĥoslov.

Kongreskotizo: 15 ĉehoslooakajn kronojn.

Karaj en- kaj eksterlandaj gesamideanoj vizitu laueble tre 

multnombre nian Kongreson kaj estu ĉiuj tre kore bonvenataj 

en la malnova .drapfaristurbo**) Reichenberg.

Por konvenaj logejoj en hoteloj kaj en privataj domoj je 

prezo de 16 ĝis 18 kronojn po lito (ankau komunaj logejoj por 

la junularo kaj studentaro ekzistas je malaltaj prezoj) kaj por 

bona komuna tagmanĝo dc 9 Kĉ. po persono la L. K. K. zorgis 

kaj ankaŭ la festprogramo estas tiamaniere arangita, ke ĉiuj 

gekongresanoj estos kontentigataj.

Kiu intencas viziti la kongreson kaj gis nun ankoraŭ ne 

ricevis aliĝilon, bonvolu tuj postuli ĝin de la Loka Kongresa 

Komitato. (Adreso: „Esperanio-Kongreso*, Reichenberg).

LOKA KONGRESA KOMITATO 

Karl Schŭller, sekretario.

XIla Germana Esperanto-Kongreso
Pentekosto 1924 (7 — IO Junio)

Plauen (Vogtlando).

Same kiel la angla, ĉeĥa kaj franca naciaj kongresoj, ankaŭ 

la germana Esperanto-Kongreso ĉi jara okazos dum la belaj 

printempaj Pcntekosto-tagoj. Elektinte tiun tempon, oni havigis 

okazon, priparoli proponojn, farotajn al la proksima mond

kongreso, kaj por tiu entute prepari sin.

Honora prezidanto de la XII* Germana Esperanto-Kongreso 

estos la urbestro de Plauen. La okazontajn du grandajn labor

kunsidojn generalajn de la Germana Esperanto-Asocio gvidos 

ties prezidanio S-ro D-ro Steche, Leipzig. Por membroj kaj 

delegitoj de UEA, instruistoj, junularo, katolikoj, komercistoj, 

policistoj, poŝtistoj, scienculoj, telegrafistoj kaj aliaj fakuloj 

estas preparitaj specialaj kunsidoj. Dum la vesperoj okazos:

7. 6.: Interkonatiga vespero.

8. 6.: «Vespero en Esperantujo".

9. 6.: Gaja vespero kun balo.

I IO. 6.: Esperanto-festo en la banloko Elster kun

i .Italo nokto-.

Detalajn sciigojn volonte donas la subskribinto.

Plauen, urbo kun ĉ. 120000 enlogantoj, situata en la ŝtato 

Saksujo, do en la mezo de I’ germana regno estas tauga loko 

por unuigi geamikojn el ĉiuj partoj de Germanujo Sed ankaŭ 

alilandanoj bone povos partopreni kaj venu! Multaj versajne 

j jam aŭdis pri ia famo de Plauen kiel „urbo de la puntoj kaj

i brodkurtenoj*, Ĉar la delikataj produktajoj de la tiea brodaĵ- 

industrio estas multe Satataj en la tuta mondo.

j •) urbo de draplari&loj. (Red J
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La tute proksime te Plauen troviganta tielnomata „Vogt- 

landa Svisujo-, la ĉarmaj valoj de ia Eister, Trieb, Syra ktp., 

la imponaj vogtlandaj pontegoj kaj rokegoj restas neforgeseblaj 

por ĉiu vizitanto, (.irkauita de belega naturo kun multaj, densaj 

koniferarboj tute proksime ĉe la urbo, Plauen same kiel la 

aliaj vogtlandaj lokoj ofte estas vizitataj de gastoj el plej diversaj 

regionoj. Ekzemple la idilia banloko Elster, kiun oni povas 

atingi el Plauen per la vagonaro je la fervoja linio Plauen-Eger 

(ĉeĥoslovakio) post .sepdek minutoj, havas ĉiujare dekmiloj da 

vizitantoj el plej diversaj mondpartoj. Tial ankau okaze de la 

Esperanto-festo, kiu okazos en Elster, la IO Junio 1924 (Pente

kostan mardon), la Esperantistaro povos renkonti en tiu banloko 

publikon el multaj landoj. Ankau la belegan Ĉeĥoslovakan 

banlokon l-ranzensbad oni bone povas atingi per la nomita linio
Plauen-Eger.

Gesamideanoj el ĉiuj landoj I Se estos eble al vi, venu dum

la proksimaj Pentekostaj tagoj ai Plauen, vi ne pentos tion!

Koran bonvenon jam antaue! Anoncis sin jam Ĉ. 400 gesam
ideanoj.

Oni skribu ai ia kongresa sekretario:

Esperantista Literatura Asocio.
Administracio: Paul-Gerhardt-Str. 22., Dresden-A. 19, German.

Maja raporto.

Hermann Schneider, Plauen (Vogtl.) 
Morgenbergstr. 47.

IXa ltala Kongreso en Torino.
La Kongreso malfermigo* do en Torino, la 3 Aŭgusto, koj 

tie okazos paroladoj en Esperanto pri diversaj temoj, akceptoj 

kaj amuzejoj. La 4«" vespere forveturos la Karavano al Verona, 

kie jam la saman vesperon okazos akcepto kaj vizito de la 

urbo per la unuaj alvenontoj. La 5«'» okazos en historia salono 

.Gran-Guardia*4 oficialaj kunsidoj de F. E. I. kaj la Fakuloj; 

vespere en famekonata Komana Areno la kongresanoj ĉcestos 

unu el la mirindaj prezentadoj dc opero. La teatrejaj, tiun ĉi 

jaron enhavas „Parsifal*‘ kaj ..Andreo Chenier*', unu el kiuj 

estos do ludata antaŭ la esp. kongresanoj kune kun la multmilaj 

diversnaciaj ĉeestantoj de tiaj prezentadoj.

La postan lagon la irontoj al VVien eliros karavane, dum la 

restantoj partoprenos ekskurson al Lago Garda.

Pliajn sciigojn ni sendos poste au oni petu de ltala Esp. 

Federacio (F. E. L) en Verona. Casella Postale 25. En Torino 

kiel en Verona eksterlandanoj estos kore kaj plenorde akceptataj!

Presservo de F. E. I.

Svisa Esperanta Societo.
Pro manko da loko, ni estis devigataj prokrasti nian raporton 

kaj ni petas niajn membrojn akcepti mallongajn sciigojn pri nia 
movado en Svisio.

Ni ricevis kelkajn tre ĝojigajn raportojn el La Chaux-de-Fonds, 

Zurich, kies subgrupo komerca vigle laboras, St. Gallen, Bern! 

En Le Locie, post longjara laborado, la prezidanto, S-ro Ducommun 

eksigis kaj S-ro Humberset akceptis la prezidantecon. Ni dankas 

S-ron Ducommun pro la valora laboro kaj diras korajn bon
dezirojn al la nova prezidanto.

En Gcnfevc la grupo ..Stelo41 havis la plezuron akcepti la

delegitojn de la lnternacia Konferenco por Radio-Telefonio. D-ro

Privat faras cl Radio-Stacio Cointrin ..Esperantan Kurson4*, kiu

estas, laŭ ricevitaj sciigoj, bone audata kaj sekvata. El urbetoj, kie

neniam Esperanto estus eniranta, ni audis, ke aro da IO personoj

sekvas tiun kurson sidante Ĉirkau aparato kaj skribante notojn.

Ni povas vere guji pri tiu tute moderna instru- kaj lernometodo.

Ce la okazonta ekspozicio pri Radio - telefonio en Genfcve, ni

havos specialan esperantan fakon, arangatan de S-ro Borsa 
kun helpo de UEA.

Bone konigu tiun ekspozicion per ia ricevitaj afiŝoj.

Alice Diehmann. sekr.

Nia diligenta kolegaro 
En laboro paca ne lacigos.

Maja raporto — kiom bonfara por la aŭdado: la vorto Majo! 

Gin eldirante, oni sentas malpezigon. Ĉio severa, Ĉio peza el 

nia animo forigas. Malvarmo ĝis nun kaŭzis ai ni malagrablan 

senton. Ĝi kvazaŭ katenis nian internon — sed maja varmo 

gin liberigas. Senpezigite ni spiras mildan aeron, ni guas varman 

sunbrilon. Kaj samtempe vekigas en ni nova vivdeziro. Ni 

sopiras restadi ekstere en libera naturo, ni gojas pri vasta verda 
pejzago — ni emas vojaĝadi.

Leginte en la aprila numero de nia batata «ESPERANTO*1, 

la trian bultenon de I’ 16« Kongreso en Vieno, niaj karaj ge

kolegoj certe sin sentas forte allogataj, vojagi al la goje nomata

bela kongresurbo Ĉi jara kaj kune kun Ĉiunaciaj gesamideanoj 
labori kaj festi.

Aro el niaj kolegoj apartenas al la unuaj du mil kongres

a n t o j .  Tio estas tre gojiga fakto. Ni supozas, pensas kaj 

esperas, ke la aliaj E. L. A. - anoj iom post iom aŭ plej baldau 

sin ankau anoncos en Vieno. Se iel eble, ni okazigos Ĉi-jare 

fakan kunsidon de E. L. A. Ni esperas, ke la Viena Kongreso 

ne pasos sen kunveno dc ia ^diligenta kolegaro*.

Depost jaroj nur skribe kaj per la gazeto interrilatinte, ni 

unufoje bezonas nepre buŝan eldiron de niaj opinioj. Diversaj 

punktoj en nia laboro estas priparolota kaj Jaŭeble persona 

konatigo inter ia verkistaro*4 estas tre dezirinda.

En la Junia raporto ni sciigos, ĉu fakkunsido en Vieno 

estos certa. Kolegoj havantaj dezirojn aŭ proponojn por la 

tagordo de E. L. A.-kunsido, bonvolu ilin skribe esprimi al nia 

administracio (supra adreso) ĝis la 1« de Julio. Volonte kaj 
danke ni ilin akceptos. —

Unu kolego petis nian opinion pri la vortoj Revizi kaj Revizii. 

Kiu el ambaŭ estas preferinda? — Tial, ke «Kabe*4 en sia en

ciklopedia vortaro diras Revizi kaj Cart en la „ Vortaro de la 

Oficialaj Radikoj* Revizi\ ni devus rekomendi ambaŭ vortojn, 

ĉar ambaŭ nomitaj .fakuloj*4 — kroni la majstro mem — ĉiam 
estis aŭtoritataj por ni.

Tamen, neniam du radikoj por la sama ideo estas rekomend

indaj. Tio estus balasto tute senutila por nia lingvo Ni ja 

kontraubatalas la ekziston aŭ enkondukon de superfluaj vortoj. 

Pro tio ni opinias, ke ni direktu nin Iau ia jam citita nova

Vortaro dc la Oficialaj Radikoj (Kolekto de la Akademioj de 
Th. Cart.

La Satataj E. L. A.-anoj do bonvolu uzi en siaj verkoj 
Revizii kaj ne Revizi. —

En nia Marta raporto trovigas du preseraroj, ĉar facile 

ili povus kauzi malklarecon, ni korektas ilin ĉi tie:

Linio 10«: Erari estas home! (ne: homa).

Linio 23«: . . . ĉ i  tiu laste citita okazo (ne: lasta). —

Kvankam supozante, ke Ĉiuj niaj E. L. A.-membroj ankaŭ 

estas anoj de UEA, ni tamen ankaŭ ĉi tie atentigas pri la 

graveco de la UEA-membreco. Estas nepre necese, ke UEA, 

internacie laborante kaj servante ĉiuflanken, havu ĉie grandan 

nombron da membroj. Ni konstante varbu por UEA.

Danke ni kvitancas jenajn kotizojn: S-roj Oscar Bŭnemann 

(3 M), D-ro Goehl (1,50 M), Teo Jung (5 M), H. Steding (I M).

Aligis: F-ino Kati Rambouskovd kaj S-ro generalo Jano 

Rambousek, ambaŭ en Ceste Budejovice, Nova ui. 22. (ĉeĥosl.)

Pri manuskriptoj ni parolas en Junio.

Johanna Zschepank.
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ĉiuj fakkunsidoj, la partoprenantoj ne povus pridiskuti utile, 

sukcese ia tutan proponitan fakmatcrion. ĉiu delegito povos 

tralegi la enhavon de sia flugfolio disdoninte jam antaue po unu 

ekzemplero ai ĉiu konferencano, au almenaŭ al S-roj asesoroj-

Intemacia Asocio de laTsperantistaj Fervojistoj
r  J  J  J  anoj. Se la enhavo ne estos sufiĉe klara, la traleganta povos

tuj doni gustan klarigon ai ĉiu demandinto. Nur tiamaniere, 

tion ni imagas al ni, oni povos pritrakti la tutan materion utile 

kaj rapide, tio estas, dum la precize elmezurita tempo!

Samtempe ni sciigas, ke nia austria asesoro, S-ro H. Steiner,

O F IC IA LA  INFORMILO.
Aperas tiumonate.

Oficiala Informilo depost aŭg.-sept. 1923

Redaktoro: Josef Blaiek, inspektoro, Olomouc, Miillerova 24 (ĉeĥoslovakio)
(akceptas ĉiujn manuskriptojn por la Oficiala Informilo).

Kas so : Emanuel Kub4sek, revizoro, Plieti, LobezskA 12 (Ĉeĥoslovakio)
(akceptas Ĉiun monon porla i.JL K F . kaj la Oficiala Informilo).

(6

1 1 i ■ ---- O ----• ------------ -------- — v ., V» )

J a r k o t iz o :  6sii.anK. 15Sii.I, 6jen jap. |5 jeni, iZFr.ir.-beitf. |toFr. ir.-beiR.] ‘nsP ’ Bisamberg apud Wien, N-ro 248, intencas loĝigi komune

1 "  lerv°iisl°)n * »  I» XVI. Universala Kongre, dc Esperan.,,,
pagas 6 Ir. svisajn (5 Ir. «v.J. Monsumon en la krampoj pagas rnembroj malnovaj Se tio estos ebla, en unu lernejo, por Spari al ili la multekostajn

P * . . t  S S ? * * -  i '<*>*!>•“ >»• Tiurilate li petas niajn asesorojn tiulandajn pri
esperanto" «ftt-lulLOM vidu en o. L de L A. E. P\, januara numero de ; sciigoj postrevene j, I. e. pri nombro (nomoj) de partoprenonta j

Morala devo de Ciu nia ano estas, ke li varbu almenaŭ unu fervoran i ^ °n^ rencanoĴ I AEI* anoj. 
membron. /Iligo al UEA estas rekomendata al iiu j I. R. E. F.-anoj. A t e n t i g o .  -  Kelkaj viglaj kunlaborantaj membroj, Ch

Antau vi faras ian demandon al la komitato aŭ redakcio, bonvolu atente tra-1 ' 4  L * J  • i • % • i •
legi Ĉiujn gis nun aperintajn sciigojn en „La Fervojisto*, julio 1923, N-ro I, kaj en D o n a  in te n c o , Kaj d e z ir a n ta j  V e rs a jn e , k e  n i a n o n c u  a u  p u b l ik ig u

Oficiala informilo d.post a^.-sept. .923. ion pri ,a hejmolanda Esperanto-movado (eble eĉ inter la

fervojistaro), sendadas al la redakcio kaj administracio de O. I. 

gazetojn naciajn, sed sen iu ajn rimarko aŭ artikolo skribita en 

Esperanto, ili ne faras prudente. Ekzemple, kolegoj svedaj, 

italaj ktp. sendas al redakcio de O. I. la artikolojn, certe interesajn, 

sed sen traduko en Esperanto. Tia materio devas resti longe 

aŭ entute neuzita, ĉar nek la redaktoro nek alia IAEF-estrano 

povas scii ĉiulandajn lingvojn.

Ni ĉiam volonte publikigas artikolojn pri Esperanto-movado 

aperintajn en naciaj gazetoj, kiam ili estas senditaj al la O. I.- 

redakcio kaj se estas eble ilin esperantigi kiel ekz. de German

ujo, nome de Statoj mezeŭropaj, sed rilate ceterajn, ni petas, 

so eble, aldoni ĉiam almenaŭ koncizan raporteton, pri kio ĉefe 
temas.

Sed tute certe kaj kun gojo ni publikigos esperantajn 
artikolojn, rilatantajn precipe nian IAEF au minimume Esperanto- 

movadon en la vicoj de fervojistaro, alsendintajn p. k. aŭ alie 
.samtempe al nia redakcio.

ĉe mano mi havas kelkajn ĉefe laŭdindajn dokumentojn, ke 

Ia Esperanto-movado inter fervojistaro disvastigas senĉese, sisteme 

| kaj organize. Precipe en nia samideana Italio, kie estis fondita 

i Unio de Esperantistaj Fervojistoj en Torino, zorgante ne nur 

pri la disvastigo de Esperanto inter itala fervojistaro, sed, ke 

Esperanto, kiel aprobita lingvo internacia havu plenan sukceson 

nome en ĉiulanda fervojtraliko. Tial la „Unio“ arangas kursojn 

por fervojistoj, subtenas morale eĉ materiale arangi tiajn kursojn

Okaze de Ia XVI® Universala Kongreso de Esperanto

-14 augusto 1924, en Wien) ni sciigas oficiale jenon:

ĉeĥoslovakaj Stataj fervojoj, kiuj gis je kelkaj esceptoj 

estas entute Stataj linioj, senpagan traveturon por propra persono 

al la aktivaj fervojistoj de jenaj fremdaj Stataj fervojoj: orient- 

kaj nordfrancaj, germanaj kaj Elsas-Lotringfervojoj, plue de 

Stataj fervojoj nederlandaj, polaj kaj rumanaj: krom tio 50% 

rabaton ankaŭ al la familianoj de fervojistoj el Pollando kaj 

Rumanuja. Petskribojn rekomenditajn Iau koncernaj kontraktoj 

oni adresu al la direkcio de Stataj fervojoj Praha-Jih (Praha- 

Sudo); biletojn rilate petskribojn de rumanaj Stataj fervojistoj 

liveras nur la direkcio de Ĉeĥoslov. Stataj fervojoj en KoSice.

Proponoj ricevitaj gis 1« de aprilo 1924.

S-ro inspektoro H. Steiner proponas trakti:

I. pri salajroj,

2.
3.

4.

5.

6.

deĵorplano,

veturrabatoj,

maljunula humaninstituto, 

akcidentoj,

forpermesoj — libertempoj;
certe riĉoplena propono!

« # #» — --------- —— — “ ,*h* « u i  *»W1II

iekzemple al punkto 2* oni devos trakti nome pri servo: jen ĉiuj gravaj fervojaj lokoj, penas konvinkigi Ia ministerion de 

a) en centraj oficejoj: de Ia 8 14 au de la 8—12 pauzo italaj fervojoj, ke gi enkonduko oficiale Esperanton en administr-
kaj 14— 17 horo; ado de la italaj Ŝtatfervojoj kaj ke ia esperantistaj fervojistoj- # --------------—  - ‘ - - “ i i a  d i l u a t a j  IVI \ UJI.MOJ

b) Ĉe trajnoj seninterrompa ktp., t. e. pri la servo 8-hora estu speciale klasifikataj, same kiel tio okazas en ĉeĥoslovakujo
entute. plue penas organizi Ĉiujn esperantistajn fervojistojn, Ĉu izoi- 

Rilate tiun Ĉi gravan multampleksan proponon ni konsilas j ulojn aŭ grupanojn. Organizas ĉiujn Esperanto-klubojn, societojn

’ en sialande kaj kie ne ekzistas — fondas ilin kune kun lokajkaj petas, ke ĉiulandaj, se tio nur iomete estas ebla, S-roj 

asesoroj kaj delegitoj alportu jam pretajn de specialistoj skrib

itajn kaj hekto- aŭ Stongrafitajn flugfoliojn (almenaŭ 50 ekzempli, 
kies ĉefa enhavo entenu:

Ekzemple al punkto 3:

a) ĉiujn permeseblajn veturbilet- ktp. rabatojn kaj diversajn 

bona}ojn donotajn al fremdaj aktivaj eĉ pensiumitaj 

fervojistoj kaj la familianoj eĉ al nefervojistoj, sur hejmo- 

landaj propraj fervojoj, vaporŝipoj ktp.;

b) por kiuj Statoj validas Ia cititaj rabatoj kaj bonaĵoj;

c) kiujn kondiĉojn devas plenumi la postulanto, kiel skribi, 

kien adresi la petskribojn ktp., ke oni povu ricevi gusta

tempe la rabatojn au senpagajn biletojn.

Simile oni devos pretigi la flugfoliojn rilate aliajn 5 punktojn. 

Alimaniere, pro manko de libera tempo, kiu estas dum ĉiu 

Universala Kongreso de Esperanto nur tre ŝpare limigita por

fervojistoj esperantistaj. Ni povas esti fieraj je niaj italaj 

\ amaradoj kiuj propagandas kaj laboras konscie, organize, fervojiste. 

Ni sincere gratulas kaj deziras, ke nia IAEF konsistu ju plej 

nombre el tiaj elementoj, kia estas „L’ Unione Ferrovieri 
Esperantist di Torino".

Samideanoj-fervojistoj el Svedujo sendas al redakcio de O. I. 

kelkajn siajn naciajn organojn, ekzemple .Signale^ — No 9 — 

Torsdagen, de 28 februaro 1924, kun tre favora artikolo pri 

Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio; citante ĉefe la minister. 

ordonojn, per kiuj ĉeĥoslov. fervojministerio rekomendas kaj 

neoficiale enkondukas Esperanton en servojn fervojajn, nome 

trafikaj; eĉ, ke S-ro Silhart verkis tre valoran kompendion kun 

„3300 frazoj*. La artikoloj estas preskaŭ alvoko al svedaj fer

vojistoj, ke ili almenaŭ penu gajni tiom, kiom la ĉeĥoslovakaj, 
se ne pli.
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A lvokoj.

Gramofonaj diskoj.
La subskribinto petas informojn, kiuj firmoj eldonis iajn 

gramofonajn diskojn en esperanta lingvo au diskojn uzatajn por 

ellerno de fremdij lingvoj kaj ĉu ili estas ankoraŭ riceveblaj. 

Li volas interesigi ĉeĥoslov. fabrikon de diskoj pri I’ eldono de 

esperantaj eĉ alilingvaj diskoj uzeblaj por instruado eĉ amuzo.

Inĝ. Leopold Berger, Moravany v. ĉeĥoslov.

• *

Universitatanoj Esperantistaj!
La XVI* Universala Kongreso dc Esperanto 1924 donas al 

la scienculoj, kiuj jam praktike elprovis la eblecon de Esper

anto, bonan okazon, priparoli sciencajn aferojn.

La Esperantistojn kaj la amikojn de Esperanto inter lo 

Akademiaro*) dc Ĉiuj landoj per tiu ĉi alvoko ni afable invitas 

partopreni Ja kunvenojn dum la XVI»- preparotajn de la sub

skribintoj. Launecese oni aranĝos historian, filologian, mate

matikan, juristan, teknikan k. a. grupojn. La studentoj de alt

lernejoj ankau havos apartajn kunvenojn.

La invitantaj esperas, ke dum la kongresaj tagoj ili havos 

la ĝojon amike saluti multajn akademiajn pionirojn por Esper

anto kaj petas, sendi tre baldau, eble tuj, sciigojn, proponojn 
kaj aliĝojn al la suba adreso.

Wien — Vieno, 25 Februaro 1924.

Adreso: Esperanto-Kongreso, Wien.

(Akademia Konferenco).

IV* S. R. T. - Kongreso.
La IV» Kongreso de .Sennacieca Asocio Tutmonda- okazos 

de 14 ĝis 18 Augusto 1924, en Bruxelles (Belgioj. Por pliaj 

informoj vidu Sennaciecan Revuoj, aprila numero. (Redakcio:

24 Bd. Beaumarchais, Paris XI].

IV* S. A. T.- Kongres- Komitato.

Noto: ĉar oni intencas organizi grandan ekspozicion d. 

ĉiuspecaj esperantajoj dum la kongrestagoj, oni petas, ke oni 

sendu publikejojn al S-ro Van Aelst, 24 rue dc sevignĉ, 

Anderlecht (Belgioj. Helpemaj samideanoj estas antaudankataj.

* *
*

Al Ĉiuj geesperantistoj I
Por eldoni esperantan broŝuron pri kuirarto de diversaj 

landoj, mi petas niajn diversnaciajn gesamideanojn pri kun

laboro. Mi intencas kolekti de ĉiu nacio almenaa po I tipa 

manĝajo kun detala instruo pri ĝia preparo. Helpu, kiu povas I

S-ino Marie Bergrovd, edz. de inĝ., 

Moravany v Ĉ., ĉeĥoslov.

* *
♦

Kongresanoj!
La Breslau aj Esperantistoj petas la kongresanojn, kiuj prenas 

la vojon al Vieno tra Oderberg, halti en Breslau por viziti U 

vidindan urbon kaj por eventuala publika manifestado.

Oni petas sendi tuj sciigojn pri tago de alveno kaj pri 

specialaj deziroj al la delegito de UEA.

Siegmund Freund, Ring 4, Breslau, Germanujo.

•) «gaita» iamaj kaj nunaj universitatanoj, do personoj kun universitata studo.

Ia Kunveno de Esp. Bankoficistoj.
La arango de internacia esper. bankoficista konferenco, dum 

la XVI» U. E. K., trovis bonan akcepton ĉe la estraro de la 

Asocio de aŭstriaj bank- kaj ŝparkasoficistoj, kiu reprezentas 

pli ol 25000 oficistoj. Post detala informo ĝi deklaris sin preta, 

transpreni la oficialan arangon de la konferenco. Ĉiu kolego 

sendu tuj sian anoncon pri partopreno au siajn proponojn kaj 

opiniojn al la «Asocio de Austriaj Bank- kaj ^parkasoficisto}*', 
en Wien I, Lfiblstr. 18, Aŭstrio.

* *
♦

Pacifistoj.
La 15 Januaro estas fondita en Wien: „Aŭstra Pacifista 

Esperantista Societo“, kiu laŭ intenco de la mortinta prezidanto 

de la «Universala Esperantista Pacifista Ligo'* D-ro Giesswein 

por la «Pacifista Konferenco**, okazonta dum nia XVI». ĝis 

augusto provizore gvidas la aferojn de la Ligo. Ni petas ĉiujn 

ĉefkomisiistojn de U. E. P. L. (vidu la liston en ET 1531) kaj 

tiujn, kiuj volas kunlabori, ke ili tuj fondu ankau en sia lando 

«Landan Pacifistan Esperantistan Societon**, kiel ni la aŭstran, 

ĉar estas absolute ne eble, havi U. E. P. Ligon sen «Landaj 

societoj**! Dum la XVI» okazos la «Pacifista Konferenco**, t. e.

2 laborkunsidoj kaj I granda «Manifestacia Kunveno de U. E. P. L.* 

Granda kaj gravega estas nia porpaca laboro! Amikoj de la 

pacideo, je memoro al nia Majstro kaj al nia, la 15»n de novbr., 

mortinta D-ro Giesswein, ni petas vin, venu multnombre al la 

grava «Pacifista Kunveno*'! Aliĝu tuj al nia XVI» !  Dum la 

Pacifista Konferenco ni devas formi la suborganizajojn, kiuj 

celkonscie laboru por la enkondukado de Esperanto en ĉiujn 

pacistajn rondojn sur la tuta mondo!

Rudolf Michael Frey,

Wien III., Beckardg. 14.
* *

* •

ibliostudantoj.
Kiel dum la XIV» en Helsinki kaj la XV» en Niirnberg,. 

tiel la prezidanto de nia asocio ankaŭ komisiis por la XVI» Uni

versala Kongreso de Esperanto, okazonta en Vieno dum tiu ĉi 

jaro, prepari arangojn por publikaj paroladoj, kiujn povas ĉeesti 

ĉiuj kongresanoj senpage. Ni tial kore petas ĉiujn interesatojn, 

kiuj partoprenos la kongreson en Vieno, ke ili anoncu sur iliaj 

kongresaliĝiloj ilian Ceeston en la fakaj konferencoj de la .Inter

nacia Asocio de Biblio-Studantoj**. Ankaŭ ni ĝojus, ke ili, 

okaze skribonta} al nia ĉi suba oficejo, komuniku ilian intencon, 
ĉeesti la fakkunsidojn.

Por pluaj gesamideanoj, ne konantaj jam nian celon, ni 

ĉiposte en mallongaj trajto} prezentas kelkajn klarigojn:

La .Internacia Asocio de Biblio-Studantoj- ne estas societo, 

kiu postulas kotizojn, nek, kiu havas membrolistojn, sed ĝia nemo 

nur prezentas la fakton, ke biblio-studantoj de la tuta tero, unu

igitaj per la ligilo de la vero kaj amo, traesploradas la Biblion.

Nenia formalaĵo, nenia aligo, nenia kotizo estas necesaj, por 

aparteni al la asocio, ĉiu j, kiuj estas konsentaj al tiuj, kiuj 

traesploradas la skribon en la lumo de nun allima vero, estas 

biblio-studantoj. Estas la libereco de ĉiuj tiaj, ckinterrilatiĝi kun 

ni. Eble ni povas indiki al ĉiu adreson de biblio-studanto je la 

sama loko pro ebla deziro de interŝanĝo de pensoj.

Nia sola celo estas: Traesploradi kaj proklami la Vorton de 

Dio, por helpi al ĉiuj volemaj je fido. Tial ni proklamas la 

veron ĉial, eĉ se ni estas kalumniataj kaj persekutataj pro tio.

Ni estas pretaj je ĉia informo. Pluaj sciigoj pri la kongres- 
paroladoj sekvos.

Garda Turo Biblio- kaj Traktaj Societo
Esperanta Fako

Landstrasse 277, Rieden bei Baden, Svislando

»
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Invito al Dresden.
La Dojo al Vieno, la urbo de la XVI®* kondukas por multaj . 

kongresano) el Ia nordo kaj oriento de Eŭropo tra Dresden, la 

urbo de neforgesebla IV" !  Multaj de la kongresantoj, konante 

Dresdenon de antauaj vizitoj, interrompos tie sian vojaĝon, por 

renovigi siajn impresojn por tiu Ĉi bela urbo, aliaj haltos tie j 

por konatigi kun la bela}oj de la sakslanda metropolo kaj ĝia 

ĉirkauaĵo, tiuj volonte renkontos tie malnovajn kaj novajn sam- 

ideanojn! Por tion ebligi, la Dresdena Esperantistaro aranĝos 
en la tagoj antaŭ la XVI» en Dresden

Ani aŭkongresan renkonliĝon i
' HU/ ̂  ̂ ». •. V C • * * ■ 9 * : , ' . fe

kaj kore invitas ĉiujn travojaĝantajn kongresanojn al tiu ĉi tute 

senĝena arango. Ni ne projektas lacigan antaukongreson kun 

grandaj kunvenoj kaj festoj en varmegaj ĉambroj — male ni

UNIVERSAL I
E S P E R A N T O - A S O C I O

OFICIALA INFORMILO.

„ ----- ,  ---- **■ «a» iu t ip a ) v a iu u iu j  mci i fcj ru j O l o :  Disvastigi la uzadon de la internacie helplingvo Esperanto. tHifa-

volas doni la eblecon, en agrabla kunesto kun samideanoj ripozi Ŭ f rl L £ 2 * % hilLTaler'dlnuĴ£°Jn, U homo!- *WL, d*frc"c°
, , . r ,  . . .  . .  . .  * nacieco, religio aŭ lingvo. — Krei internaciajn servo/n uzeblaj da diuj

dum unu au au tagoj en nia urbo, tamen ebligante al ĉiu, kiu ; aOT%  ktes intelektaj aŭ m alinaj interesoj celas trans la Umojn de ilia genia aŭ 
in r i Zak** U  frunti A»  Ia  tn i An V \ ^ a^  a i j l I Kreskigi inter siaj membroj fortikan senton de solidareco kaj!:ngvd teritorio. — Kreskigi inter siaj membroj fortikan senton de solidareco kaj 
--------- , fs— • u i « u * . i  ivaj t i i n a u a j u  i disvolvigi ĉe ili la komprenon kaj estimon por fremdaj popoloj. UEA kunigas

sub sperta gvidado. Por Jakuloj la ĉijara Dresdena ekspozicio LL ,orl° r* ** ™m<fcro kta{ ld di‘ id Zamenhofa
n  . . .. .  i ngvo votas pruvi al la mondo, ke Esperanto vivas, taugas ku} progresas.

pri „Ciermana Teksajoj" estas speciala allogajo.

Detaloj sekvos. Ni petos pro antauanoncoj de la samide- „  ‘  ^  *" "
anoj, kiuj intencas, sekvi nian inviton, por ke ni iomete povas

taksi la nombron deia partoprenantoj kaj laŭ gi Iari niajn R['^ V  p.r“ °Len ,*vi’ai Jfi**® <*>?(>•.#•«*•■
arangojn.

Tial venu Dresdenon! Koran bonvenon!

Demandojn oni direktu al nia oficejo Dresden-A. /, Struve- 
strasse 40.

III* ĉiujara ekspozicio de germana laboro
Dresden 1924.
T E K S A J O J .

En Dresden oni preparas por la somero 1924 en ia vico de 

la ĉiujaraj ekspozicioj (1922: keramiko, 1923: ludo kaj sporto) 

ekspozicion de ĉio, kio rilatas la industrion de teksajoj. Jam 

multaj firmoj anoncis sian partoprenon. La ekspozicio konsista* 

el la jenaj sekcioj: I. Historio de la teksa)industrio en German

ujo kaj en «^terlando, popolekonomio kaj statistiko. II. Teksajoj 

por vestoj Ĉiuspecaj, por endoma konstruajornamo kaj por 

tehnikaj celoj. III. Maŝinoj por la teksajindustrio. IV. Fin

pretigado, kolorigado kaj presado de teksajoj. V. Praktika el

montro de la fabrikado de la kruda materialo ĝis la preta fabrik

ejo, teksajoj el bestaj, plantaj kaj mineralaj materialoj.

Ciujn demandojn por la ekspozicio oni direktu en Esperanto 

al la 3. Jahresschau Deutscher Arbei!, Dresden 1924

Textil-Ausstellunĝ Dresden-A.

Ausstellungspalast.

bonante (MA) 12J50 t  r. Membro - Subtenanto (MS) 25 Fr. La MA kaj MS ricevas 
-  Membro-Dumviva ricevanta ia «aneton kun ĉiuj olicialaj dokumentoj: 

JOO r r. (Partopagoj trijaraj po JOO Fr„ sed neniu nacia prelo kie! ĉe aliaj 
ntemnro-kaUsgorioj. — Naciaj prezoj por M, MA, MS:

Argentino: P.oro: 3, 7,5. 15: A lis ta n o : Sii. 5, I2'fc, 25; A ŭstrio : Kr. 30. 
7-». 200: Belgio: Fr. IO, 25. 50; Brazilo: Milr 6, 15, 30; B ritlando: Sii. 5. 
1216. 25: Bulgario: L. 50. 125, 400; Cefioslovakio: Kr. 20, 45, 100; C in lo : Ar#, 
«loi. 1.40, 3.50, 7 .- ; Denmark» kaj Islando: Kr. 5, 12,50, 25; Estonio: Mk. 125. 
400, 1000; f in n la n d o : Mk. 25, 60, 120; Francio: Fr. IO, 25, 50; Germanio: 
Mk. or. 2,50, 5,—, 15; Greklando: Dr. 25, 80, 30»; H ispanio: Pes. 6, 15,30; 
Hungario: Kr. or. 2,5 5, 15; Irlando: Sii. 5. 12i6, 25; Ita lio : L. 12, 30. 60; 
Japanio: ). 2, 5, IO; jugoslav io : I). 40. 100,250; Latv io : L. 3, 6, 15; Litovio: 
I .  6, 12, 30; Nederlando: G. 2.50, 6, 12; Norvegio: Kr. 5, 12.50, 25; Pollando: 
Zlot. 3,6, 15; Portugalo: Esk. 12, 30, 75; Rum anio: L. 100, 250, 600; Svedlando: 
K r. 4, IO, 20; Svislando: Fr. 5, 12.50, 25; Turkio: P. 75, 200,500; U. S. A., 
Kanado, Kubo, Centra Ameriko. Dol. I, 2,50, 5. -  El aliaj landoj oni pagu 
Idŭ la oficiala prezo en svisaj trankoj (ora valoro).

La helpmembroj (HM) estas kategorio kreita favore al jenaj landoj kun tre 
malalta monkurzo: Austrio: Kr. 10000; Germanio: Mk. or. 0.60; Hungario: Kr. 
or. 0,75# Pollando: Zlot. 0,75; Rumanio: L. 30 La helpmembroj guas Ĉiujn 
rajtojn escepte la ricevon de la jarlibro kaj gazeto.

La Entreprenoj de UErt (komercaj firmoj, societoj k. L p.) pagas jare la 
oficialan ati nacian prezon kiel la MM. La Entreprenoj rajtas presigi tekston de 40 
vortoj en speciala parto de la jarlibro kaj rajtas uci la servojn de inlormpetado.

Esperantistaj grupoj ne povas aligi kiel membroj aŭ entreprenoj.

C e n tr a  O f ic e lo : \2, Boulevard du Thoire. Genive (Svislando) — Bank
konto: Soc iM de  Sangue Suisse, Gen tve. -  Svisa Poŝtĉeko: 1. 2310. — Poŝtĉeko 
cri Aŭstrio: Postsparkassenamt M it i, Konto 105439. ~  Poŝtĉeko en ĉefioslovakio: 
No. 79236, Praha. — Poŝtĉeko en Germanioj No. 90850, Frankfurt am Main. — 
Poŝtĉeko en Pollando: No. 190576. Warszawa.

Kun tiu ĉi numero 
estas sendataj la

99Bulteno de la Internacia Labora Oficejo“

N-ro 8

Afiŝeto pri la ekspozicio de 

Radio-Telefonio en Geneve

kaj

Aligilo por la XVI-a Kongreso en Wien

Elekto de la nova komitato. — La nuna komitato elektita 

1920 finis sian oficdaŭron en 1923 konforme al la statutoj art. 

54 — 57. Ĝi decidis, kc la nova komitato konsistu el 25 personoj.

Cii akceptis dispartigon laŭ landoj kaj grupoj de landoj por 

i 22 kandidatoj kaj poste decidis altigi la nombron gis 25. Tial la 

dispartigo devos esti modlata en kvin detaloj:

a) Brita Imperio ricevu plian segon pro la graveco de tiu 

diverskontinenta landaro.

S b) Germanio ankau ricevu plian segon pro la nombro de

membroj en tiu lando kiu nun atingas 1200.

c) Nederlando nun rajtas propran reprezenton en la komitato.

d) Ameriko ankau rajtas same.

e) En Ruslando estu nur unu komitatano, ĉar neniu propono 

alvenis por dua sego.
•  I  S  i r  A l !  j  t  '  |  i  ^  ^  ^  ,  i  _  *  _  ^  _  X  /

I La nomoj apud la landoj en tiu ĉi listo estas tiuj de la gis- 

; nunaj komitatanoj kiuj bonvolas reakcepti eblan elekton. La 

.streketoj montras oficlokojn malplenajn Ĉu pro rezigno de la 

ĝisnuna komitatano, ĉu ĉar iii estas nove kreitaj. Kun sincera 

bedaŭro la delegitoj kaj membroj konstatos, ke la prezidanto 

rezignis sian oficon. (Vidu ĉi-suban deklaron).
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Konforme al art. 55 ni atentigis la membrojn en Februara 

numero de ..Esperanto14, ke ili estas liberaj tari aliajn proponojn 

por la elektoj. La proponoj alvenintaj al la Centra Olicejo ĝis 

nun, estas publikigataj en tiu ĉi numero. La voĉdonilo kun 

necesaj klarigoj estos tuj poste dissendataj kun Oficiala Bulteno 

N-ro 12. Ni memorigas la delegitojn, ke la partopreno je voc

donado estas h ono r a  devo.

H. J A K O B  

Ĝenerala Sekretario de UEA.

«

Lundoj ati Krupo! 

di6 landoj

Brita Imperio .

Listo de Kandidatoj.

Nombro de 
Komitatanoj 
elekteblaj

K a n d i d a t o j

S-ro Paul Blaise, Hanworth 

S-ro Wm. Page, Edinburgh

Al la delegitoj kaj membroj de UEA.

Estimataj samideanoj,

Mi informas vin, ke fininte mian ofictempon kiel prezidanto, mi petis la 
komitaton ne plu remeti mian nomon sur la liston de la elektotaj komitatanoj. L ii 

motivoj de mia rezigno ©stas unuflanke mia sanstato ^ancela, ki i ne permesas 
labori tiom energie kaj sinsekve, kiom tion postulas la ofico.

Alifianke mi sentas certan lacecon, kauzita de dekkvin jaroj de funkciada, 
parte preskaŭ profesia. Portinte bonan parion de la zorgoj de UEA, skribinti 
multajn raportojn, alvokojn kaj leterojn pri pli malpli la samaj temoj, mi deziras 
refari#! libera Esperantisto.

Ankati la asocio atingis nun certan perfektecon en sia organizo kaj funkciado, 
ke gvidado Iau administraj vidpunktoj estas al gi malpli necesa ol vigla pro
pagando, por kiu D-ro Privat la ^isnuna vicprezidanto estas la tauga persono.

Konstatante kun plezuro ke neniuj personaj malinterkonsentoj estigis mian 
decidon, rni dankas sincere ai la komitatanoj por iliaj alablaj leteroj, kaj al Ĉiuj 
delegitoj kaj membroj kies iivideco helpis al UEA sekcese travivi la pasintan mal
facilan epokon. Mi petas, ke ili transdonu sian konfidon al la nova prezidanto 
datigan te  labori por la celo komuna. Kesta konsciaj, ke sub formo de organizo 
praktika U ER reprezentas altan idealon, kies realigo dependas de la solidareco 
esperantista.

R I la kara Asocio mi deziras Alican prosperon.

B E R N ,  dum Marto 1924.
Kun samideanaj salutoj

E D. S T E T T L E R .

Germanio* . . . .

Ĉeĥoslovakio . . .

Franclando. . . .

Svislando . . . .

Hispanio, Italio,

Portugalio . .

Ruslando . . . 

Belgio . . . .  

Danubaj landoj .

Baltaj landoj . . 

Nordaj landoj. .

Balkanaj landoj .

Nova j  l oko j ;

Nederlando 

Ameriko .

a a

a a

Estas proponataj 

Svislando . .

ĉeĥoslovakio . 

Brita Imperio . 

Germanio . . 

Danubaj landoj

Baltaj landoj . 

Nederlando

Ameriko

I

1

2

1

2

23

I

I

S-ro J. Karsch, Dresden

S-ro Fritz Rockmann, Magdebur^

S-ro Rud. Hromada, Praha

S ro Carles, Beziers

S-ro Genermont, Moulin s. A

D-ro Edm. Privat, Genfeve

AI Ia delegitoj kaj membroj de UEA.

G e n tt v e, 20 Aprilo 1924.

Estimataj samideanoj,

S-ro P. Linares, Cordoba 

S-ro A. TeHini, Bologna

S-ro Szabunievicz, Moskvo

S-ro H. Petiau, Gent

Certa kun granda Ĉagreno, kiel mi mem, vi legos la paragrafon de la prezid
anta cirkulero en kiu S-ro Stettier esprimis sian nekandidatecon kaj malakceptis 
pluan r eei ehion al la Prezidanteco de nia kara asocio.

Tuj kiam ni audis pri lia intenco, ni insistis, ke li rezigni! tiun decidon kaj 
tamen restu nia prezidanto, sed niaj klopodoj estis vanaj. S-ro Steltler konsideras, 

; ke li estis tro ofte kaj tro longsekve malsana dum la lastaj du jaroj por daur, 
porti sur siaj ^ultroj la tutan respondecon. Tio estas tiom pli bedaŭrinda, ke ni 
Ĉiam facile konsentis pri la gravaj interesoj de UEA kaj de nia movado; nia 
kunlaborado estis unu cl la plej agrablaj kaj harmonioj kiujn oni povus imagi.

Por ke la sperto de S-ro Steltler almenaŭ restu en la asocio mem, por ke 
li daure honoru nian komisionon kaj komitaton per konsilado kaj eventuale ak- 
i plu administron cle la Garantia Kapitalo, ni ĉiuj deziras, ke li konservu altan 
postenon inter ni; aliflanke liaj grandaj meritoj, lia multjara kunlaborado kun S-ro 
Hodler por starigi kaj kreskigi la asocion, lia inda kaj energia prezidado dc post 
1920 metas en niaj koroj, grandan luldon de dankemo al li kaj deziron honori lin 
per ia plej alla signo de nia fido. Tial unuanime la komitato elektis S-ron Stettier 
kiei honoran prezidanton de UEA.

En la nomo de la tuta Asocio mi esprimas al li nian dankemon kaj sinceran 
bondeziron al plena retrovo de liaj fortoj.

E D M .  P R f V A  T.

S-ino Louise Blicher 

S-ro Vilho Setala, Helsinki

S-ro St. Minkov, Sofia 

D-ro A. Stamatiadis

25

por la liberaj lokoj la jenaj personoj:

S-ro Paul Bouvier, Delegito de UEA 

en Genĉve.

S-ro Gustav Scholze, Reichenberg.

S-ro Charles Edmonds, London.

Profesoro Dietterle, Leipzig.

S-ro D. Maruzzi, Zagreb.

S-ro H. Fischer, Bucuresti.

S-ro P. Mcdem, Kovno.

S-ro Isbriicker, den Haag.

S-ro D. E. Parrish, Buffalo.

Stato de UEA. — Kun la 30 Aprilo 1924 la duono de I’ 

administra jaro 1924 (I novembro 1923 ĝis 30 aprilo 1924) pasis. 

La repago de la kotizoj montras la jenan situacion: pagis ĝis 

30 aprilo la kotizon ronde 5400 membrojn El ili 1850 estas 

novaj membroj; ne repagis do el la 6150 de I’ jaro 1923, 2600 

personoj.

Konforme al la statuto Art. 11, la nerepagintoj estas avert

ataj; por eviti al la oficejo nenecesan laboron kaj elspezon por 

afranko, ni petas la nepagintojn sendi al ni kiel eble plej baldaŭ 

la kotizon ŝuldatan. Por ke UEA fine eliru la financan em

barason necesas, ke ĉiu realiĝu; ni do ree insistas pri tiu ĉi 

devo kaj sincere dankas al ĉiuj, nin helpintaj kaj helpantaj en tiu 

grava laboro de revarbado.

Enkasigo de kotizoj. Du semajnojn post forsendo de I’ averto 

pri repago ni enkasigas la kotizon per la poŝto, en landoj kie tio 

estas ebla. Tiu Ĉi enkasigo okazos meze de junio. Estas rekte 

enkasigataj de I’ Centra Oficejo la kotizoj el jenaj landoj:

Belgio, Danmarko, Francio, Italio, Nederlando, Norvegio, 
Svedlando, Svislando.

Estas enkasigataj helpe de ĉefdelegito, komitatano, peranto 

aŭ delegito, ŝarĝitaj per tiu ĉi laboro de la Centra Olicejo:

Aŭstrio: D-ro Edmund Stis, ĉefdelegito en Wien.

Bulgario: St. Minkov, komitatano de UEA, Sofia.

ĉeĥoslovakio: O. Sklenĉka, ĉefdelegito, Hradec Krĉilovĉ.

Finnlando: Movado, Esperanto-oficejo en Helsinki.



Germanio: Fritz Rockmann, komitatano, Magdeburg.

Hungario: Paŭlo Balkanyi, ĉefdelegito, Budapest.

jugoslavio: D-ro Duŝan Maruzzi, delegito en Zagreb.

Latvio: Talivaldo Indra, delegito en Riga.

L itovio: Paŭlo Medem, delegito en Kovno.

Pollando: St. Rudnicki, delegito en Trzebinia.

Rumanio: Andreo ĉe, ĉefdelegito, Bucuresti.

En ĉiuj aliaj landoj poŝta enkasigo ne ekzistas. Laŭ la 

statistiko de pasintaj jaroj la eksigo de membroj en tiuj landoj 

estas proporcie pli alta ol en aliaj, enkasigebiaj. Ni varme petas 

la membrojn en tiuj landoj, atenti nian alvokon senpere pagante 
la kotizon al ni.

Subtenantoj.

La nombro de Subtenantoj ĝis fino de aprilo atingas 177; 

por la bezonata nombro de 400 mankas ankora* 223. Kompren

ante la situacion, multaj membroj kaj membro-abonantoj post- 

pagis la diferencon inter Ia jam pagita kotizo kaj tiu de Sub

tenanto; ni rimarkas, ke tia postpage estas akceptata. Plezure 

ni povas konigi, ke ni povas sendi kiel premion tre valorajn 

verkojn, krom tiuj jam anoncitaj:

N-ro 4. Christaller, Deutsch-Esperanto-Worterbuch, bindita,

660 paĝoj.

N-ro 5. Luyken, Stranga Heredaj, bindita, 320 paĝoj.

(Originala romano).

Forge, Abismoj, bindita, 150 paĝoj, (orig. romano).

Ĉiu ano, aliĝanta kiel Subtenanto, rajtas elekti unu el la kvin 

premioj, la tri aliaj premioj konsistas el Fundamentakr estomatio, 

Vortaro de Kabe, diversaj Literaturajoj, Enciklopedia vortaro 

de Verax, Marista Terminaro de Rollet de I’ Isle, Poliglota 

Vademecum de Internacia Farmacio.

Teritorio de UEA.  — Je la 24 februaro la membroj en 

VVien kunvenintaj en kafejo „Ankerhof“ interkonsentis pri starigo 

de Teritorio de UEA «Urbo kaj Lando Wien“ kaj elektis S-ron 

D-ron Edm. Sris, kiel ĉefdelegiton kaj S-ron Raymund ĉech, 

kiel delegito-sekretarion.

La komisiono de UEA post ekzameno konfirmas la elekton; 

ĝis tiam la elektitaj Ĉefdelegitoj, sekretario kaj urbaj delegitoj 
agas provizore.

Subtenantoj:

T r i a  l i s t o :

89. S-ro de Grada, Genova; 90. S-ro Heli, Eger, ĉeĥosl.; 

91. S-ro Pratley, Westmount-Quebec, Kanada; 92. S-ro Stalzer, 

Osijek, Jugoslavio; 93. S-ro Groverman, Gentbrugge; 94. S-ro 

Petiau, Gent; 95. S-ro Wolf, Chaux de Fonds; 96. S-ro Meidel, 

Drammen, Norvegio; 97. S-ro Hageler, Drammen, Norv.; 

98. S-ro Skogstrom, Drammen; 99. S-ro Mommertz, M.-Glad- 

bach; 100. S-ro Nemseĉi, Tabriz: IOI. S-ro Schwarzschild, 

Berlin; 102. S-ro D-ro Eberler, Berlini 103. S-ro Schiitte; 

Berlin; 104. S-ro Blankenheim, Berlin; 105. S-ro Villafranca, 

Buenos-Aires: 106. S-ro Gomez, Buenos-Aires; 107. F-ino 

Yvonne Thooris, Bruges; 108. S-ro Southwick, Pawtucket, U. S. A.; 

109. S-ro van den Broeck, Leiden; IIO. S-ro Bernard, Geni ve; I 

IU . S-ro Larsen, BrOnderslev, Danmarko; 112. S-ro Haller, 

Genova; 113. S-ro Istei, Wiesbaden; 114. S-ro Albersheim, I 

Wiesbaden; 115. S-ro Schdnrich, Wiesbaden; 116. S-ro Torre, 

Genova; 117. S-ro Chavkin, Jerusalem; 118. S-ro Liem Tjong 

Hie, Semarang, Java; 119. S-ro Claessen, Richmond; 120. S-ro 

Rogers, Los Gatos, U. S. A.; 121. S-ro Gouchon, Lyon: 122. 

S-ro Gĉnermont, Moulins; 123. S-ro Wŭster, Berlin; 124. S-ro! 

ŝvedas, Kaunas; 125. S-ro L. Bouvier, Pobe; 126. S-ro R. 

Goldner, New Duluth; 127. S-ro D. Thomas, Cardin: 128.
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S-ro Codrig, New Orlĉans; 129. S-ro A. Bergtals, Riga; 130. 

S-ro Kleinow, Bertin; 131. S-ino M. Moscheles, London; 132. 

S-ro D-ro Botte, Casteau- Ies -Mons; 133, S-ro Cadbury, 

tiirmimgham; 134. S-ro L!oyd, Birmingham; 135. S-ro Clayton, 

Birmingham; 136. S-ro Sturgo, Birmingham; 137. S-ino Meyer, 

Bath; 138. S-ro W. Brown, Groosnargh, England; 139. S-ro 

^riksson, Wiipuri; 140. S-ro Gouttenoire de Tory, Paris: 141. 

S-ro Briquet, Lille; 142. S-ro Rian, Levanger, Norvegio; 143. 

S-ro Borel, Recco, Italio; 144. S-ro Robin, Warszawa: 145. 

S-ro Girota, Milano; 146. S-ro Azorin, Cordoba; 147. S-ro 

Thalmeier, Kammer; 148. S-ro Carnap, Freiburg i. Br.; 149. 

S-ro Linder, Freiburga Br.; 150. S-ro Schauber, Freiburg i. Br.; 

151. S-ro DtĴring, Freiburg i. Br.; 152. S-ro Tobusch, Freiburg 
i. Br.

Delegitoj. — Delegitoj estas elektitaj en jenaj lokoj:

Dolnĉ-HAmry, ĉcltosl.. Zupa. D .: S-ro Josef Cimer, formisto por argento kaj metaloj.

Dolni Kalna, ĉeĥosl., Bohemio. D .: S-ro Frantiiek Portych, instruisto, u (itei.

Doma*Ike, Ceĥosl., Bohemio. D.: S-ro Jaroslav Drvota, komerc isto, hoh pfcdm. 
Cis 61.

Dordrecht, Nederlando, Zuid Holland. D.: S-ro Bastiaan, Pieter Huu bos, (tatofic
isto, Noordendijk 90.

Dotnava, Litovio. D.: S-ro Viktoras Kuokis, kemiisto, instruisto, Zeme* Ukio 
Technikumas.

VD.: Juozas Lazauskas, instruisto de litova lingvo, Zentas Ukio Technikumas.

Doubravĉany apud Z*smuky, Ceĥosl. D.: F-ino Milada VokMlovA, oficistino.

Drahowltz, Ceĥosl., Bohemio. D .: S-ro Han» Fischbath, burglerneja instruisto, 
N-ro 37.

VD .: Franz Langhans, poltoficisto, N-ro 100.

Dunaharaaztt apud Budapest, Hungario, D .: S-ro Lajos Gfettner, bankoficisto, 
Kossuth-Lajos utca 46.

Lgeln, Germanio, Sa. D .i S-ro Fritz Bftckelmann, librotenisto, Schlossstr. 5.

VD .: S-ro Heinrich Eilert, instruisto, Kitterstr. 21,

E Iblawald, Austrio, Stirio. D.: S-ro D-ro jur. Kaspar, jugeje&tro.

Kxeter, Britlando, Devonshire. D .: S-ro Iredenck James Stron#, 50 Wellington Kd.

Fiume, Italio. D .: S-ro Josefo Sikil, kornera oficisto, Riva-marco-Polo 16.

Forssa, Finnlando, Hame. D.: Juhani Oskan Saarinen. lektoro.

Franzendorf bei Reichenberg. Ceĥosl., Bohemio. D .: S-ro Ferdinand Kaulfers, 
Gasthaus „Franzensh8he“.

Friedberg, Germanio, Hessen. D .: S-ro Ludvrig RUfer, instruisto, Gewerbe»c hule.

Fulda, Germanio, Hessen. D .: S-ro Gunther Merda», funke iadestro im Hause 
F. Mollenhauer & Stthne, Friedrichsmarkt 7.

G&bersdorl-Beckcrn, Germanio, Kreis Striegau, D .: S-ro Emanuel Sinkopo, libro
tenisto, Chamottefabrik.

Gerstungen, Germanio. ThUringen. D .: S-ro Ma» Ranft, fervojoficisto, Untersuhl 
bei Gerstungen.

VD.s S-ro Albert Ftihrer, komercisto.

Cj i (on, Hispanio, Astu riaa. D .: S-ro Eduardo de Castro, ^ingeniero, Dominguez Oii 14

Gfurgiu, Rumanio, VJa*ca. D .: S-ro loan Bucurescu, detektivo priv., Str. Tudor 
Vladimir ese u 5.

G lauchau, Germanio, Sa. D .: S-ro Joseph Petrik, pacnegoci slo, BrUderstr- 23«

GUenicke apud Beeskovr, Germanio, Brandenburg. D .: S-ro Otto Pfeiller, instruisto.

Gnotzheim apud Gunzenhausen, Germanio, Bayern. D .i S-ro Johann Wegerle, 
instruisto.

Gftrlftz, Germanio, Silezio. D .: S-ro Gerhard Langner, kontoristo, Bahnhofstr. 8,

Gotha, Germanio, fhiJringen. D.: S-ro Karl Frohner9 supera dogan-sek retano. 
Walter^hauserstr. 7, ii.

V D .: S-ro Erich Hahn, supera dogan-sekretario, Erfurfstr. I.

(i rad (Atea, Rumanio, Vlaftca. D .: S-ro Carol W. Meitert, profesoro de muziko. 
Scoala normala.

C.ro&senhain, Germanio, Sa. D.: S-ro Albrecht Naumann, pormetia instruisto, 
Weesnitzer Str. 21.

VD«i D-ro Karl Kosenhauer, studkonsilisto, supera instruisto, Elsterwerdaer Str. 17* 

Grosso lsa, Germanio, Sa. D.: S-ro Oskar i're U scii, meblisto. N-ro 8b.

Guelba, Hispanio, Barcelona. D .: S-ino Sara Ullastres, instruistino.

Guyra, Jownship, Aŭstralio N. S. W. D .: S-ro Frank John Mann, Jurnalisto. 

Gyttngyfts, Hungario, Hewes. D .: S-ro Ferenc Hugai, profesoro.

Har-Klnerct, Palestino, Malsupra Galileo. D .. S-ro Isaak Muĉnik, farmisto, ter
laboristo, Semakh P. O  B. 8.

Hate#, Rumanio, Trans. D .: S-ro Nicolae Chindter, urba olicisto.

V D .: F-ino Margarete Deak.

Hatiield, Britlando, Hertlordshire. D .: S-ro James Leakey „Creybole*.

V D .: S-ro Herbert Lensojn, komercisto, S t  Albans Rd. „Bramblesidea.

Heilbronn, Germanio, WUrttemb. D .: S-ro Friedrich Bachm an i komercisto, 
Bahnhofetrasse 5, I.

Hellerup, Danmarko, Selando. D .: S-ro Christian Heilskov, bibliotekisto kai verk
isto, Rvgaards Hli* 78.

Hod^iovice, CeĥosU Ca»chy. D.: S-ro Vde lav Verner, roalinisto, Nov* 
fiodĉjovice 94, poŝto Ceskl Budĉjovice.

H6dmeztiv£&Arhcly, Hungario. D .: S-ino Jdlia Elek, instruistino, S ue n tesi u. 16.

V D .: S-ino Anna Roth, fotografistino, Kossuth-ter 3.

“ N T O  *  ioi  (25)
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lio  r ge n, Svislando, ZUrkh D .: S-ro Oskar Theodor Studer, Buchdruckerei.

Ho*zi za, Polio, Rowne-Wol>*ntkie. D .: S-ro Szyja Goldieder, studento.

Hudlksvall, Sv«d., Gefleborg. D .: S-ro Wemer Odegird, Sefredaktoro de Hudiks- 
valls Nyhwter.

Hu* u rri, (jcrmanio, Sthi. Hoki I.).: S-ro Paul Sperti* h, komercisto, Neustadt 19.

I learni*-Mare, Rumanio, Trani, I).: D-ro Ludovic RAcz, advokato.

flmajokJ, Finnlando, Pojanluoma. D .: S-ro Antti Ratku, instruisto.

U»y-le»-MoulIneaux, Francio, Seine. D .: S-ro Pierre Flageul, profesoro pri sU- 
nografio, 9 Bd. Voltaire.

Jaguey (i r«i n de, Kubo, Matanzas. D. I F-ino Rna T, R. de Lopez, profesorino,
Reye« 36.

louis»!, Finnlando, MikkelildAni. D .: S-ro Lauri Johannes Heinonen, pastro.

Kandava, Latvio, Zenzai*. D .: S-ro Hurlis Veinbergs, instruato, Palejiela IO.

Kemanlar, Bulgario» Deli-Orman. D .: S-ro Georgiev Peter, bankoficisto.

K ciM lidort, Germanio, Sa. IX : S-ro Hugo Rudolf Heinrich, desegnisto, 5.

Kenzthely, Hungario, Zala. I).: S-ro jAnos Eckmann, studento. Rakdczi ut 12.

Klroiu-RoAIorl, Rumanio, Fierbinti Ilfov. D.: S-ro Mihail Timu*, instruisto.

Kolln n. L., Ceĥosl., K olio. D.: D-ro Jan Sii, priindi* a operate.

Kopldlno, C#ĥonl, Bohemio. D .: S-ro Oldrich ftehAk, fervojisto.

KftUchau, Germanio, Sa., Bez. Halle. D .j S-ro Willy W*i|epp, instruisto,

VD.; S-ro Bernhard Scbiacht.

Kralupy, Ceĥosl., Bohemio. D.: S-ro Bofivoj Benetka, studento de juro, 211, 

Smetanova.

Kratzau, Ceĥosl., Bohemio. D.s D-ro Karl Alexowsky, kuracisto, Ludwig-Thielgasse55.

Lo nd t  hu t, Germanio, Nieder-Bayern. D,: S-ro Aloys Hubauer, komercisto, 
MUnchuerstrasse 20.

I.«i .Spi’/ j»j, Itdlio, Liguria. D .; S-ro Rinaldo Orengo, ingeniere, via Manzonl 3.

Leczyca, Hollando, L6dz. D.: S-ro Waclav jane:zurowicz, ftia toficisto.

Lengenfeld |« V., Germanio, Sa. D .: S-ro Kurt Ebert, instruisto, Schulstr. 2.

Leoni dion, Greklando, Arkadia. D .: S-ro Mimis J. Yatropoulos, kalkulisto.

Le* Brenda, Svislando, NeuchAtel. D .: S-ro Edouard Ducommun, instruisto.

Llepaja, Latvio, Kurlando. D .; S-ro Eduards Jaunvalks, militoficisto, Pasta Kantoris.

LUNe, Nederlando, Zuid-HolUnd. D .: S-ro Jacobus Wassenaar, telegrafisto, 
Hcerenweg 150, f.

VD.: S-ro Adrianus Gerardus de Jen, floristo, Roversbroekpolder.

Li!omyal, Ceĥosl., Bohemio. D .: F-ino Anna Tarauifkovŭ, oficistino, ndrntsti 127.

t  4
: S-ro Max Resch, komercisto, Gasthaus zum

Engel.

I.ohmen, Germanio, Sa. D.5 S-ro Gerhard Schubert, instruisto, N-ro 61 L.

VD,: S-ro Otto Reichei, instruisto, N-ro 62.

Loni(uyon, Francio, Meurthe el Moselle D .: S-ro Louis Rousselot, sekcisubestro 
Ce la tervojo, 43 rue de I’ Hotel de Ville.

Maantrlcht, Nederlando, Limburg. D .: S-ro Jan Jacob Filott, lernejestro, Ton- 
Kvrsch(«r.g 50 B.

Maleiif<i, Hispanio, Andaluzio. D.: S-ro Saraita Bandin HgUero, instruisto, direk
toro de Gradita Nacia Lernejo de inianoj N-ro 2, ftlameda Capuchinos 37. 

Meaux, r raneto. Seine el Marne. D .: S-ro Maurice Faber!, instruisto, Place Henri IV.

Menetou-Salon, Francio, Cher. D.: S-ro Pierre Branchu, komercisto.

Meppcl, Nederlando, Drenlhe. D.: S-ro Franz Xaver Holeschinskv, librotenisto, 
«e Hooldslraal 3t> bov.

Methll, Skotland, File. D .: S-ro David J. Young, Denbcath Schoolhouse.

Mitchell, Usono, Sude Dakota. D .: S-ro C. H. Gibbons, Faith Home.

MJŬIby, Svedlando, 0*t*rgtt*M. D.: S-ro Rasse Elhten, saltanto, V. HargsvHgen 20.

VD .; S-ro Charles Peterson, m anlaboristo, poitlako 34.

Montgeron, Francio. Seine et Oise. D .: S-ro Louis Moutou, poJtoficejestro, I rue 
du Chemin de Ur.

M orav ia , Ceĥosl., Silezio. D .: S-ro Jean Bojda, terkulturado, poste Prajma.

Mount Victoria, Aŭ.tralio, N. S. W. D .: S-ro Henry Guenther Bienita, eksinstruisto.

MUjfeln bei Leipzig, Germanio, Sa. D .: S-ro Ma* MHser, instruisto kaj orgenisto.

MUnchen-tiladbach. Germanio, Khld. D .: S-ro Johann Martin Mommertz, pastro 
rom. kat. rektoro, Viersenerstr. 450.

M ukaĉevo, Ceĥosl., Podkarpatska Kus. D .: S-ro ftnt. Vevarko, itatolicisto, 
Komuniu t  ho ulice 16.

Nelson*» Bay, Aŭstralio, N. S. W. D .; S-ro Stanley Robert Richardson, instruisto.

Neua* a. Rh., Ciermanio, Rha D ,: S-ro Albert Dieis, komercisto, Briickstr. 16.

Neustadt O.-S., Germanio, Oherschlen. D .: S-ro Friti; Stephan, instruisto, Untere 
MUhistrasse 18, U.

VD .: Joseph Feldsmann, instruisto. Untere Miihfstrasse 54.

\cusladt, Ceĥosl., Bohemio. D.: S-ro Alfred Schmidt, lernejestro, Hegewald 57.

NewcafiUc, Australe, New South Wales. D .; S-ino Emi!y Forshaw, 45 Railway 
Street, Merewether. 7

YD .: S-ino Margaret Midson, instruistino. Kcgent Str. New Lambton.

Ne\v Duluth, Usono, Mimi. D .: S-ro Rudolf Goldner, meĥanisto, 1510. 98 Ave W.

Nevv Halden, Angl., Surrev. D .; S-ro Mark Emberson, stenografisto, 49 Adela 
Avenue.

Ninove, Belgio, Oustvlaanderon. D .: S-ro L4on Co^en, pac ifis to , Dreef 52.

M shtnarlgun, Japanio, Osakafu. D. S-ro Risuke Tsuji, artisto, 1129 Tamadecho.

Novvra, Aŭstralio, N. S. W. D. S-ro Gerhard Daniel Kvinstrofa, marinisto „An*a“ 
luaron Rd.

NttftChrltz, Germanio, Sa., Bez. Dresden. D. S-ro Friedrich VViesemann, instruista 
.Meusner Str. I.

\ D . S-ro Hermann Schmidt, komercisto, Dorfstr. 41, v ,

N> mbur k. C tĥoil., Bohemio. D. S-ro Emil Tyl, vagonarestro, Kolonie 398.

VD. S-ro JiH Kli**, vagonarestro, Krile V6clava 753.

Oelsnitz, Germanio, Sa. D . S-ro Konrad Thum, studkonsilisto, Elsterstr. 2.

VD. S-ro Gerhard Nitzsche, instruisto, Mosenstrasse 2. .

Oostduinkerke-sur-Mer, Belgio, Flandre Occid. D . S-ro Paul Benoit, hotelestro, 
Grand Hotel, Digue de Mer. '

Orda, Ceĥosl., i .  Zemplen. D . S-ino M£ria P il, instruistino, p. Velliy Ge re s. 

Otiroux-sur-Sa6ne, Francio, Seine et Loire. D. S-ro Rene Jo!y, instruisto.

Panevl£yg, Litovio, Raunas. D. F-ino Salter Drukaite, dentkuracistino, Respubliki
g. vie 19.

VD . S-ro Jonas Povareckis, skribisto, Maria g ve 32.

Perfera, Bulgario. D. S-ro Stero Turtov, muelestro.

VD . S-ro Anastas Anglopulov, oficisto.

Petrona. Usono, Pennsyiv. D. S-ro Ferdinand W. Breth, kemiisto.

Petrovaradin, Jugoslavio, Novi Sad. D. S-ro Miĥaelo A  Solovjev, juristo. 

Pischelsdorf, Austrio, Ost-Steiermark. D. S-ro Josef Bierbauer, komerc-komizo. 

Pleven, Bulgario. D. S-ro Petr Mitkov, bankoficisto, Banko por komerco kaj kredito. 

Port Ri< hemond, Usono, New York. D. S-ino lda M. Sorensen, 1629 Castelion Ave.

Port SaTd, Afriko, Egipto. D. S-ro G. Demetrius Joannides, komercisto, B. P. 98. 

VD . S-ro Basile Ch. Kounakis, komerc isto, B. P. 98. A

Praskaĉka, ĈeĥosL, Bohemio. D. S-ro V iclav Ĉislavsky, laboristo, N-ro 69.

Prosttfjov, Ceĥosl., Moravio. D. F-ino Marie Havr*nkov*, faka instruistino, 
roa . Kosirem. *

VD. S-ro Antonin Tyl, peltisto, Oloro. 57.

Punkaharju, Finnlando. D. S-ro Artturi Salokannel, kuracisio.

Pyflanken apud I eplitz-Schttnau, Ceĥosl., Nordbohemio. D. S-ro Berthold Gutt
mann, teknikisto, N-ro 142.

R* d£ n o 1 t ™ ” nlU ’ Gprmani° ’ Sa- D - S ' ro Wil‘y Heinze, elektro-ingeniero.

V D. S-ro Albert mtmann, teknikisto-ingeniero por papermaskoj, Rosenstr. 2, II. 

Radom lr — Gara —, Bulgario, Kjustendil. D. S-ro Stojan Vasilcf, staciestro.

RCC^ R o c h e r  « s e  4 trmnnio’ W**tial“n- D  S-ro Franz Dreiskamper, instruisto, 

VD . Heinrich Diekmann, seruristo, Kreuzstrasse 26.

Ronadorf, Germanio, Khld. D. S-ro Otto Meister, komercisto, Luttringhauserstr. I I .

D -  s " “  * “ ■
VD. S-ro Frite Klingenbek, komercisto, Industriestrasse 34.

Samos Nenedcs, Greklando, Samos. D. S-ro Demetrio Roussakis, instruisto.

Sarajevo, Jugosl., Bosnio. D. S-ro Bakarevic Salet, posedanto, Bistrik Basamaci 8. 

VD. S-ro Michael Schubert, lignogravuristo, Koievo ui. 16.

SArospatak, Hungario, ZampUn. D. S-ro S«ndor Hailgatd, gimnazia profesoro, 
Kollĉgium.

SchlcuslnRen, Germanio, ThUringen. D. S-ro Friedrich Rauth, instruisto, studi- 
asesoro, Gymnasium.

Seewen, Svislando, SchwyU. D. S-ro Otto Haller, Mineralbad Hotel Rossii.

Semur-en-Auxols, Francio, Cote d’ Or. D. S-ro rtndr^ Nicolle, instruisto, rue du 
Rempari

Sighetul-Marmatiej. Rumanio, Maramures. D. S-ro Edmundo Szlkelv, studento 
Calea Reg. Ferdinand 23. ■

VD. S-ro Csaba Nagy, studento, Strada Cosbuc 8, I.

Stara Zamora, Bulgario. D. S-ro Todor Gospodinov, Subingeniero, Kv. Gibran 3731. 

VD. S-ro Boris Damjanov, lernanto, Ulica Car Boris 816.

Suboklca, Jugosl v. S. H. S. D. S-ro Bela Spitzer, fabrikanto, Holz- und Spiel- 
waren-Fabrik.

Suolahtl, Finnlando. D. S-ro Tuomas Vanhala, laboristo, Riihimaen talo. 

Suomenlinna, Finnlando, Sveaborg. D. S-ro Ilmari Rautio, instruisto.

Sykc apud Bremen, Germanio, Hannover. D. S-ro «e ino Lange, fervojoficisto 
Bassumerstrasse 131. *

St' Cornwall. D . S-ro Sydney Pugmire, instruisto, Jacoma,
Victoris Road. '

St. Caprals de Bordeaux, par Cambes, Francio, Gironde. D . S-ro Vital Louis 
Aragon, terkulturisto.

St. Chaptes, Francio, Gard. D. S-ro Francois Hiroux, panisto.

Santa Cruz del Sur, Kubo, Camagiiey. D. S-ro Antonio R. Rosa«do, jugisto, 
Marti N-ro 18. i s —».

St. Dona t. Francio, Diurne. D. S-ro Egalite Faisant, industriisto en piedvestoj, 
PI. des Terreaux. ;

San Kos* de Costa Rica, Centra Ameriko. D . S-ro Carlos Can in i, profesoro, 
Calle 9-a sur. - '

VD. S-ro Emmanuel J. Garcia, muzikprofesoro, Diagonal al Museo nacional.

St. yuen, Francio» Seine. D. S-ro Arsfene Perrin, reprezentanto, 12 rue Baraduc*

Tamsweg, Aŭstrio, Salzburg. D. S-ro Alois Fink, impostoficisto.

Tl&nov, Ceĥosl., Moravio. D. S-ro Emanuel Jireĉek, profesoro.

Torquay, Angl., Devonshire. D. S-ino Marie Sampson, 48 Windsor Rd.

VD. S-ro William Robert Wood, registara oficisto, 2 Upton Vale Terrace.

Treuen L .V., Germanio, Sa. D. S-ro Kurt Weissflog, instruisto, Ktfnigstrasse 7.

Trfeste, Italio. D. S-ro Guido Stefanelli, oHcisto, Via Pallini 2, I.

VD. S-ro Antonio Ratissa, oficisto. Via Ruggero Timeus 4. III.
N  i  - .  ‘ s * ,  t  / f *  - •  *  ‘ I  * * * - ' •  - ‘ T  » 1 ■ -  ■ * ~ \ ' l  ’ * . V  k  • •  •  ~  ’  V v .  *'  V *

Trojan, Bulgario, Pleven. D . S-ro Tondo Kolev Conevski, subinspektoro de koope
racioj ĉe Bulgara terkultura Banko, ui ^Levskij" 288.
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Turnu-Scvcrin. Rumanio, Mehedinti. D. S-ro GKeorghe Gheorghiu. komercisto. 
Pinta Stirbei Voda 5.

I uttlin^en, (urmanio, \V iirttbg. D. S-ro Wi!helm Reiner, instruisto, Liptingvrstr. 53.

Uerdingen, Germanio, Rhld. D. S-ro Karl Brockmann, ingeniero, Moerserstrassa 47. 

VD. S-ro Hermann Verbeek, supera justiesekretario, Gartenstr. 14 a.

Urbana, Usono, Minois. D. S-ro G. P. Ferre*, kuracisto, *>12W. minois Streat.

Vlster&s, Svedlando, Vgstmanld. D. S-ro Oscar Dahrnĉ, lokomotivestro.

VD. S-ro Karl Axel Elfving, lokomotivestro.

VasUeliina, Estonio. D. S-ro Nathan Aunverdt, evangelia-luterana pastro.

Vaullon, Svislando, Vaud. D  S-ro A ndr£ R ocha t, pastro.

Verona, italio, Verona. D. S-ro Ameriko Luigi Reni, librotenisto, Via Pisano 25. 

VD. F-ino Cesira Morandini, dommastrino, Via Filippini l i .

V id i» , Bulgario D. S-ro Vladimir Lazarov, jugisto, UI. Peeva.

VD . Petr Colov, oficisto. St. Aieksnndrovska.

V oltsbcr^, Aŭstrio, Stirio. D. S-ro Fran* Schttpfer, lernejestro, Bcrggasse 44.

Vorderbruck-Gutenstein, Austrio, Nieder-Oesterr. D. S-ro Koluman Jankovich.

Vratza. Bulgario. D. S-ro Radoslav Kuzmanoff Triĉkoff, distrikta inspektoro 
de la labordonantoj, UI. Knja)evska 7b.

VD. S-ro Vladislav ParSoroff, librovendisto, Plofctad rBotev“ 30.

VValdenburg, Germanio, Schlesien. D. S-ino Frieda Schttnfeld, Freiburga Str. 23.

Waupun, Usono, Wisconsin. D. Rev. Greame Davis, pastro, East jefferson 315.

Weldenau, CeĥosL, Silezio. D. S-ro Josef Fischer, D-ro theoi, profesoro pri teologio.

VVelsslg. Germanio, Sa. D. S-ro Paul Fiedler, ministo, Schulstrasse 49.

Welper, Germanio, Westfalen. D. S-ro Paul Sauter, masonisto, Luisenweg I.

VD . S-ro August Wetterstein, oficisto. Ri nestra sse 54.

Wichlta, Usono, Kansas. D. S-ro Warren G. Davis, lernanto, 206 South Vassar Ave.

Woodhaven, Usono, N. Y. D. S-ro Nathan Sadagursky, komercisto, 9439 Emerald Str.

Zeist, Nederlando. D. S-ro D. F. Romein, urbestro, Huydecoperweg 3.

il l in a , ĉeĥosl., Slovakio. D. S-ro Josef Popper, privata oficisto.

VD. F-ino Irene Rabi, dentistino, ĉe W. Gross

Zitlau. Germanio, Sa. D . S-ro Ali Akbtr Ehm, komercisto, Innere Oybinerstr. 9, 
po&tfako 105.

VD. S-ro Georg Pech, poetisto, Neue Burgstrasse 9, I.

Zlatna, Rumanio, Trans. D. S-ro Simon CsOra, gimnaziano.

Z u ld  Beyerland, Nederlando, Zuid Holland. D. S-ro Dirk Hage, terlaboristo.

ŝanĝo j:

Belfast (Brit., Ireland). — D.: F-ino Sarah Me. Cullough, in

struistino, York Chalet, 78 Earlswood Rd., Strandtown.

VD.: F-ino Emma Arnold, instruistino, 2 Southview St., 

Agincourt Av.

Blackpool (Angl. Lane.) — D.: S-ro Edward G!yn Worthington, 

eks-ĉefpoŝtcstro, 244 Hornby Rd.

Calais (Francio, P. d. C.) — D.: S-ro Aimĉ Neut-Everaert, 

Honora Instruisto, Rue Notre-Dame 16.

VD.: S-ro Georges Perrin, pupfabrikado, 8 r. de Rome.

Diisseldorf (Germanio, Rheinland). — D.: S-ro Bernhard Luis, 

teknikisto, Degerstr. 43.

VD.: S-ro Anton Lobiischer, poŝtoficisto, Hamm 126.

Godesberg (Germanio, Rheinland). — D.: S-ro Friedrich Jahn, 

pormetia instruisto, Bismarckstr. IO.

Graz (Austrio, Steiermark). — D.: D-ro Adolf Halbedl, juristo, 

Schulgasse 24.

VD.: S-ro Ignaz Wallner, Pcstalozzistr. 65.

La Varenne St. Hilaire (Francio, Seine). — D.: F-ino Helene 

Lique, komerca sekretarino, 22 Av. Albert l-«r.

Los Gatos (Usono, California). — D.: S-ro E. A. Rogers, proi., 

efo Montazumo School.

Montevideo (Urugvajo). — D.: S-ro Pedro Casas, Calle San 

Josĉ 1139.

Mulhouse (Francio, Haut-Rhin). — D.: S-ino Marie Feuerbach, 

61 Fbg. de Colmar.

VD.: S-ro Camille Oftinger, 28 rue des Mĉsanges.

Nove-Z4mky (ĉeĥoslovakio, Nystranska zupa). — D.: S-ro 

Julius Schmidt, elektristo, Stefanikova ui. ĉ. 47.

VD : S-ro Viktor Badin, komercisto, Corvin u. 3.

Radom (Pollando). — D.: S-ro Zygfryd Sztec, gimn. lernanto, 

Wars*awska 12.
t

Rosario de Santo F6 (Argentino). — D.: S-ro Isodoro E. 

Mayorga Studento Universitata, Mendoza 3651.

idrgu-Mures (Rumanio, Transilvanio). — D.: S-ro Josef HalAsz, 

bankdirektoro, Ktfteles Samuel 16.

VD.: F-ino D-ro Maria Berde, verkistino, profesorino, 

6 Str. Stefan eei Mare.

VValdshut (Germanio, Baden). — D.: S-ro Hans Lauer, komerca 

oficisto, Gurtvveilerstr. 27.

Provizore ne plu estas delegitoj en la jenaj urboj:

Banalia (Belga Kongo); Boulder (Usono, Colorado); Colom- 

bey-les-Belles (Francio, M. & M.); Frohburg (Germanio, Saksio); 

i<aposv4r < Hungario, Somogy koni.); Oviedo (Hispanio); 

Rapperswil (Svislando); Suceava (Rumanio); Sulgen (Svislando).

Duonjara statistiko. f 

La Centra Kaso enskribis kotizojn:

Unua kvaronjaro 26 HM 274 M 1626 MA 51 MS Sumo 1977

Februaro 1924 

Marto 1924 

Aprilo 1924

15 HM 380 M 1287 MA 34 MS Sumo 1716 

8 „ 222 .. 739 .. 41 .. .. 1010

f* 154
i»

ti 449 51
ii

fi

n

ti 658

Dua kvaronjaro 27 HM 756 M 2475 MA 126 MS Sumo 3384 

De I nov—30apr. 53 HM 1030 M 4101 MA 177 MS Sumo 5361

Gentoe, 20° de majo 1924.

H. Jakob,

Ĝenerala Sekretario de UEA.

Ligo de I’ Nacioj.
La 8« ĝenerala kunsido de la Internacia Unuigo de la Asocioj 

por la Ligo de I’ Nacioj kaj la somera kunveno de ĝia Ĝenerala 

Konsilantaro okazos en Lyon dc la 27«n de junio ĝis la 3«n de julio.

Vendredon, 27. Junio: Kunvenoj de komisionoj.

Sabaton,

Dimanĉon,

28.

29.

Lundon, 30. Junio,

ĵaudon,

Kunveno de la Ĝenerala Konsilantaro. 

: matene: solena malferma kunsido; 

posttagmeze: diversaj vizitoj tra la urbo; 

vespere: bankedo invitita de la Urb

estraro.

mardon, I. Julio, merkredon, 2. Julio: 

Kunvenoj de komisionoj kajĝeneralaj 

kunsidoj.

3. Julio: fervoja kaj automobila ekskurso al

intermonto Dent-du-Chat, al lago de 

Bourget kaj al Aix-les-Bains (tag

manĝo invitita).

Du grandaj publikaj paroladoj okazos je poste difinotaj datoj.

La Komitato de la Foiro de Lyon (adr.: Hfltel-de-Ville, 

Lyon) zorgos pri la logado. Por kongresanoj el malaltkurzaj 

iandoj la Organiza Komitato pagos la Cambron kaj ia maten- 

manĝon.

Klopodoj estas farataj por ricevi senpagan vizon de I’ pas

portoj kaj rabaton te fervojoj.

Esperantistoj ĉeestontaj tiun Kongreson bonvolu kiel eble 

plej baldau informi S-ron Poncet, 30 rue Ferrandifere, Lyon, por 

ke io povu esti organizata (se eble propaganda kunveno, au al- 

menau renkontigo inter la fremdaj kaj la Lyon’aj Esperantistoj).

Esperantistaj gazetoj bonvolu represi!
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GERMANA ESPERANTISTO
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Ĵ U S  A P E R I S :
N O V A  B I B L I O T E K O  E S P E R A N T O  N-ro 2

ŜOLANDRO
de Waldcmar Bonsels

tradukita de D-ro Edmund S6s.

ĉiuj esperantistoj ĝojos povante legi unu el la plej belaj 

noveloj de la eminenta verkisto. La originalo atingis pli ol 
cent eldonojn.

Prezo bros. I ora marko (1.50 sv. fr.). Aĉetebla Ĉe

Eldonejo Paul Knepler, Wicn I, Lichtensteg I

kaj en ĉiuj librovendejoj.

Alta gajno Certa ekzisto

Distinga sendependeco.

^'prezentantoj serĉataj en ĉiuj en- kaj eksterlandaj urboj, por

la disvendo de

Kremo Orienta Sapo
unuaranga kosmetlkaĵo por la haŭto 

dank’ al multa) preferoj.

Proponojn direktu al r

KURT PINGER, Ĝenerala ^prezentanto

Leutzscherstrasse 45, LEIPZIG (Germ.)

I i...,.,» MODERNAJ ROBINZONOJ
aventura vojaĝpriskribo de Teodoro Schwartz.

jus aperis

i

i

Mendebla ĉe Literatura Mondo P R E M I I T A !  Rekomendita de Esp. Literatura Asocio

Prezo unu svisa (ranko aŭ egalvaloro.
i

Pentritaj ornamtukoj
Lasta artmetia novajo I 

Mane pentrita sur silko, batisto, silka batisto, lanŝtofo
Modeloj: Dancistinoj, fruktarbo j, flormotivoj kaj aliaj ornam aj. 

Ricevebla de plej malgrandaj gis plej grandaj mezuroj.

Specimeno kontraŭ antaua pago de 3—5 dolaroj.

Revendistoj serĉataj en ĉiuj landoj.

E. Heyn Fami D r e s d e n - L o s M l z  M  

Atentu Itallingvano!!
Aperis la 3° eldono de la

Dizionario H aloo  Esperanto
de la eminenta itala pioniro Prof. G. Meazzini 

kun nova priprogresa antauparolo kaj nacinomaro 
Iau moderna grafio. 

Bele kaj fortike bindita en formato 9X13, L. IO.—,
ekspedo rekomendita L. 12.20.

Raildeilo Giusti, editoro. Livorno, ilalio.

VERDAJ STELOJ en bela Occhi-puntaĵo, manlaboro, en silko, 
kotono, Iano, 5 ĝis IO ctm. grandaj, belaj ornamaĵoj por sub
teleroj, flag») ktp. aŭ aliaj Occhi-puntajoj! Geinteresuloj skribu 
al F-ino Hildegard Nickel, Potsdam, Germanujo
BlUcherplatz 2

POTETOJ
Samideanoj ĉiulandaj. Por pligrandigi la nombron de 
esp. kantoj sendu al mi kelkajn el viaj esp. poemoj, 

originalaj; mi volas komponi ilin. 
Ad resu  v ia jn  d e m a n d o j n  al :

U r it a  Brliomann. muzikverkisto, Dlirerslr. 52, Dresdena. (Germ.)

Abonu „
oficialan organon de ĉeĥoslovaka Asocio Esperantista.

A p eras  reg u le  m onate ilustrita .
ENHAVO: Literaturajoj. Sciencaj artikoloj. Informoj pri mal
grandaj nacioj Artikoloj pri ĉeĥa vivo. Sciigoj pri gravaĵoj de 
la tutmonda kaj ĉeĥoslovaka movado Esp. Lingva Pako. Tra

dukaj konkursoj kun libraj premioj ktp.

jarabono (por IO n-roj):

Por ĉeĥoslovakio 20 Kĉ. — por malbonvalutaj landoj 15 Kĉ.
(3 sv. fr.) — por la ceteraj landoj 25 Kĉ. (4 sv. fr.)

Petu pagilon de la Poŝta ĉekoficejo Praha aŭ sendu monon en
rekomendita letero.

PROGRESO ĥĥ

Redakcio kaj administracio: Prafla VII. Sociiarskd 333.

0

Utila praktika propagandilo en angla lingvo

II M T IE MM ATI # MAL IL AMU II A CJE
Aperas monate kun 20 -24 paĝoj da teksto. —  Prezo 2 pencoj po ekzemplero. 

BRITISH ESPERANTO"ASSOCIATION, 17 H art Street, LONDON W . C. I .
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